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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 

 
Tárgy: A Városi Gondozási Központ kérelme (létszámbővítés +2fő) 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Városi Gondozási Központ vezetője a mellékletben szereplő kérelemmel fordult a 
Képviselő-testülethez (lád: 1. sz. melléklet). 
 
Az intézmény alapszolgáltatásként kötelezően ellátandó feladatként működteti a házi 
segítségnyújtást. Ahogy erről már a 2016. augusztusi beszámolóban is olvashattunk, 2016. 
január 1. időponttól jogszabályi változás miatt átalakult a házi segítségnyújtás szakmai 
tartalma és két tevékenységet kell ellátni: szociális segítést és személyi gondozást. A 
jogszabályi módosítás a szakfeladat létszámnormáit is változtatta, mégpedig oly módon, hogy 
a személyi gondozás során 1 fő szociális gondozó által ellátott személyek száma 9 főről, 5 
főre csökken. (Személyi gondozást csak szociális vagy egészségügyi szakképesítéssel 
rendelkező személy végezhet, a képesítési előírások alól e körben nincs felmentés.) 
 
Az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2015. 
( XI.30. )  EMMI rendelet alapján a szociális gondozók létszámára vonatkozó szabálynak 
2016. december 31. időpontig kell megfelelni az intézménynek. A fentiek alapján 2016. 
december 31-ig a szociális gondozók létszámát és a szakképzettségét a személyi gondozást is 
tartalmazó megállapodások száma alapján kell meghatározni. 
 
A házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybevevők összesen Szentgotthárdon és a 
kistérségben: 71 fő – ebből szociális segítés és személyi gondozásban 37 fő, ezen felül 
személyi gondozásban 14 fő, szociális segítésben pedig 20 fő részesül. Tehát személyi 
gondozás tekintetében jelenleg összesen 51 főt kell ellátni. Ez a jogszabály szerint azt jelenti, 
hogy 11 fő szociális gondozó kell egyműszakos munkabeosztásban hétköznaponként, viszont 
az intézmény hétfőtől vasárnapig reggel 6 órától este 22 óráig biztosítja a szolgáltatást. 
Létszámfejlesztés szakmai indoka: 

- kétműszakos munkarend miatt a jelenlegi létszám nem elegendő (az NRSZH 
ellenőrzési jegyzőkönyv is rögzítette) 

- a térségben is folyamatosan emelkedik az ellátottak száma, a távolság miatt nagy az 
idő kiesés, 

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécser központjának 3 műszakos 
folyamatos felügyelete is további szakembert igényel. 

 
Az intézmény a 2 fő szakembert 2016. december 1. időponttól tervezi felvenni. A házi 
segítségnyújtás szakfeladaton jelenleg 14 fő (8 órás) szakembert alkalmaz az intézmény, ez a 
szám növekedne most 16 főre a kérelem alapján. A 2016 évre külön pénzügyi fedezetet nem 
kér az intézmény, a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre áll a fedezet. 
 
Az intézmény 2016. évre elfogadott létszáma: 35 fő, 2016. december 01. időponttól ez 37 főre 
emelkedne. Az intézményvezető azonban kéri, hogy a 2017. évi költségvetés tervezéskor az 
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intézmény költségvetésébe a 2 fő bére is kerüljön tervezésre, összesen: + 4. 981.800,- Ft 
összeggel. 
 
Az intézmény fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa, ezért erről a Társulásnak kell döntést hoznia - Szentgotthárd Város Önkormányzata 
javaslatot fogalmazhat meg a fenntartó felé. 
 
Továbbá javasolja az intézménynek a szakmai dokumentumok (SZMSZ stb.) módosítását is a 
jogszabályi változások miatt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában 
dönteni szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 
Szentgotthárd kérelmét megismerte és javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulásnak, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a + 2 fő 
létszámbővítést 2016. december 01. időponttól engedélyezze az intézmény számára. 
Ezzel az intézmény elfogadott létszáma 35 főről 37 főre emelkedik. 
2016. évben a létszámbővítés pénzügyi fedezete az intézményi költségvetésben rendelkezésre 
áll, 2017. évben pedig a Társulás költségvetésében tervezni kell. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester  
                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
                 Fábián Béláné intézményvezető 
 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak, hogy kérje fel az intézményt a 
jogszabályi változások miatt bekövetkező létszámváltozásra tekintettel a szakmai 
dokumentumok (SZMSZ) átdolgozására, módosítására. 
Határidő: 2016. október 15. 
Felelős   : Fábián Béláné 
 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 16. 
 
         dr. Gábor László 
          Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
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: 170-1/2016.  

     
 Tárgy: Szakmai létszámfejlesztés kérelme 

 
Dr. Dancsecs Zsolt 
Jegyző Úr részére 
Közös Önkormányzati Hivatal 
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
 
 

Tisztelt Cím! 
 
 
1.  A Városi Gondozási Központ alapszolgáltatásként kötelezően ellátandó feladatként 

működteti a házi segítségnyújtást. 
2014. január 01-től kezdődött a házi segítségnyújtás átalakítása, amely a szolgáltatás 
igénylésével kapcsolatos jogosultsági feltételeket szigorította. 
2016. január 01-től pedig átalakult a házi szakmai tartalma és két tevékenységi kör került 
kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. 
Szociális segítés keretében az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség 
nélkül is ellátható tevékenységek tartoznak. 
Személyi gondozás keretében az „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási 
tevékenységek és ápolási feladatok végezhetők, megfelelő szociális és egészségügyi 
szakképesítés birtokában. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 63. § (3), (4) 
bekezdése alapján: 
„(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.) 
 

2. Szakmai személyi létszám norma változásai házi segítségnyújtásban 
A személyes gondoskodás formáinak, így a házi segítségnyújtás létszámnormái az 
1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 2. számú mellékletében van meghatározva. 
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Házi segítségnyújtás létszámnormái 
- a házi segítségnyújtás keretében végzett személyi gondozás során ellátottak száma 

szerint 5 ellátottra vetítve kell biztosítani 1 fő szociális gondozót. 
- 10 vagy több főállású szociális gondozó foglalkoztatása esetén 1 fő vezető gondozót 

kell biztosítani. 
 
 
Az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 2. számú melléklet kiegészítő szabályok 3. pontja 
szerint a  
„Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók 
számát a személyi gondozást is tartalmazó szolgáltatás nyújtására irányuló 
megállapodások száma alapján kell meghatározni. 
 
Lényeges változás – hogy a létszámelőírások csak a személyi gondozásra kerültek 
meghatározásra, azzal a módosítással, hogy 1 fő szociális gondozó által ellátott személyek 
száma 9 főről 5 főre csökkent. 
Személyi gondozást csak szociális vagy egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 
személy végezhet, a képesítési előírások alól e körben nincs felmentés. 
 
Az előzőekben leírtak betartása az állami normatíva finanszírozása szempontjából fontos! 
 
Mindezeken túl az 1/2000. SZCSM rendelet 118. § (1) bekezdése alapján „Az egyes 
szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2015. 
(XI.30.) EMMI rendelettel: 
a) házi segítségnyújtásban megállapított az ellátásban részesülő személyekkel 

közvetlenül foglalkozó személyes gondoskodást végző személyek szakképzettségei 
arányára, valamint a személyi gondozás során a szociális gondozók létszámára 
vonatkozó szabálynak 2016. december 31-éig kell megfelelni, 

A fentiek alapján 2016. december 31. napjáig a szociális gondozók létszámát és a 
szakképzettségi arányt a személyi gondozást is tartalmazó megállapodások száma 
alapján kell meghatározni. 
 

3.  Házi segítségnyújtást igénybe vevő ellátottak tevékenységi kör szerinti kimutatása 
2016. augusztus 31-én házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak száma: 71 fő. 
Ebből  kistérségi ellátott: 30 fő 
  Szentgotthárdi ellátott:41 fő 

       
     A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 31 fő településenkénti kimutatása: 
     1. körzet: Felsőszölnök 2 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 1 fő. 
     2. körzet: Rátót 6 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 0 fő, Rönök 1 fő, Nemesmedves 0 fő. 
     3. körzet: Rábagyarmat 4 fő, Csörötnek 7 fő, Magyarlak 6 fő. 
 
     Az elvégzett gondozási szükséglet vizsgálat alapján:  

- szociális segítésben és személyi gondozásban: 37 fő 
- személyi gondozásban: 14 fő 
- szociális segítésben: 20 fő részesül.  

 
    Személyi gondozást is tartalmazó megállapodással 51 fő rendelkezik. 
 
    A gondozási szükséglet vizsgálat eredményei alapján fennálló gondozási szükséglet  
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    kimutatása 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
4. Házi segítségnyújtás jelenlegi engedélyezett szakmai létszámkimutatása: 

- 1 fő vezető gondozó 
- 10 fő szociális gondozó – szentgotthárdi feladat ellátásban 
- 4 fő szociális gondozó (2 fő 8 órás, 2 fő 4 órás alkalmazott) – kistérségi 

feladatellátásban 
 
A jelenlegi aktuális állapot szerint 51 fő rendelkezik személyi gondozást is tartalmazó 
megállapodással, tehát a hatályos jogi szabályozás szerint 11 fő szociális gondozó kell 
egyműszakos munkabeosztás esetén, hétköznaponként. 
A házi segítségnyújtást a gondozók a hét minden napján 6 órától 22 óráig biztosítják két 
műszakban. 
 
Igényelt szakmai létszámfejlesztés: 2 fő szociális gondozó  
Szakmai létszámfejlesztés indoka: 
- házi segítségnyújtás 2 műszakos munkarendje → a napi 16 órás 

feladatellátáshoz 12 fő 
8 órás 2 fő 4 órás gondozó alkalmazása a munkajogi és szakmai szabályok 
betartásához kevés, továbbá nem biztosíthatók zavartalanul a gondozók részére a 
pihenőnapok és szabadságok kiadása. (Ezt a tényt az NRSZH által végzett ellenőrzési 
jegyzőkönyv is rögzítette.) 

- egyrészt kistérségi települések távolsága (kiesett közlekedési idő), 
másrészt 

fokozatosan emelkedik a kistérségi ellátottak létszáma 
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díszpécserközpontjának 3 műszakos 

felügyelete is plusz szakembert igényel. 
 
5. Igényelt 2 fő szakmai létszámfejlesztés tervezett költségkimutatása 
 
A 2 fő szociális gondozó felvételét az intézmény 2016. december 01-től tervezi. A 2 fő 
felvételével kapcsolatosan az intézmény 2016. évre vonatkozóan pénzügyi forrást nem 
igényel. 
 
1 fő  szociális gondozó létszámfejlesztés 2017. évi tervezett költsége: 
Bér: 170.000,- Ft/hó 
Bér: 170.000,- Ft * 11 hó =           1.870.000,- Ft 
TB járulék (27 %)   504.900,- Ft 
Étkezési hozzájárulás  
(12 hó 8.000,- Ft-tal számolva)   96.000,- Ft 
Munkaruha juttatás     20.000,- Ft 
Összesen:            2.490.900,- Ft 

Elvégzendő tevékenység Gondozási szükséglet  
1 óra 2 óra 3 óra 4 óra Összesen 

Személyi gondozás 9 fő 1 fő - 4 fő 14 fő 
Szociális segítés + 
személyi gondozás 

14 fő 8 fő 6 fő 9 fő 37 fő 
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A két fő szociális gondozó létszámfejlesztés 2017. évi tervezett költsége összesen: 
4.981.800,- Ft 
 
Tisztelettel kérjük a fenntartótól 2016. december 01-től a 2 fő szakmai létszámfejlesztés 
engedélyezését valamint a 4.981.800,- Ft összeg megtervezését a 2017. évi 
költségvetésben. 
 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 12. 
 
 

Tisztelettel: 
        Fábián Béláné  
        Intézményvezető  
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E LŐ T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 

 
Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2000/2001-es tanév során létrehozott és beindított Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat célja a felsőoktatási intézményekben tanulók illetve tanulni 
szándékozó (jelenleg még középiskolás) hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt 
rendszeres anyagi segítséget.  
 
2016. augusztus 29-én tették közzé a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat felhívását, a felsőoktatási hallgatók számára a 2017. évi fordulóról. A 
kiírást az előző évekhez hasonlóan az alábbiakban röviden ismertetjük. 
 
 
BURSA PÁLYÁZAT 2017.: 
 
A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a 
települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához. A 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójában a települési önkormányzatok csatlakozása 
a pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által biztosított EPER-Bursa rendszerbe történő belépést követően valósulhat meg. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása.  
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 
települési és megyei önkormányzatok látják el. 
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 20.§ (5) bek. szolgál. 
 
A pályázók köre: 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a 
továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” 
fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a 
lakcímkártyájával tud igazolni.] 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is.  
Ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. A folyósítás feltétele, hogy a 
2015/2016 tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezzen. 
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:  

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

- doktori (PhD) képzésben vesz részt,  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapképzésben, mesterképzésben osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok 
részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik. 
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A pályázatokat illetve az önkormányzati csatlakozási nyilatkozatot az EPER-Bursa 
rendszerben kell kitölteni, véglegesíteni, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint 
illetékes települési önkormányzat hivatalánál benyújtani. 
 
A települési önkormányzatok számára a részvétel önkéntes, a csatlakozási nyilatkozat 
visszaküldése önmagában még nem jelent anyagi kötelezettség vállalást. A csatlakozási 
nyilatkozat beküldési határideje: 2016. október 3. (postabélyegző). 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a 
Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2016. október 04-ig kiírják 
a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. 
 
Az ösztöndíj időtartama:  

• "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 
2016/2017. tanév második féléve és a 2017/2018. tanév első féléve); 

• "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 
2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév, és a 2019/2020. tanév). 

 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. 
 
A települési önkormányzatnak a pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását 
kell elvégeznie, valamint az EPER rendszerben rögzíti, melynek határideje: 2016. december 
08. A települési önkormányzat 2016. december 12-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a 
helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER –
Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat 
döntéséről, valamint döntésének indoklásáról. 
 
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat. Az elmúlt  években  
Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „A” típusú pályázók köréből  10 főt 
támogatott 10 hónapig, 2013-ig 2.000,- Ft/hó/fő összeggel, 2014-től 4.000.-Ft/hó/fő 
összeggel, 2015-ben pedig 5.000.-Ft/hó/fő összegű támogatást kaptak a pályázók. 
 
Sajnos minden évben negatív visszhangja is van a döntéseknek, a legkörültekintőbb munka 
ellenére - beküldött papíralapú igazolások és a lefolytatott környezettanulmány 
figyelembevételével a Bizottság a legigazságosabb döntést kívánta meghozni. 
 
A csatlakozás előtt idén is megfontolásra ajánljuk az alábbiakat: 

• a pályázatok elbírálásához sajnos nem mindig adnak valós alapot a nyilatkozatok, 
igazolások, még akkor sem, ha az előző éveket vesszük figyelembe, amikor is a 
pályázóknál környezettanulmány is készült (idén is készülhet) a Közös 
Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinek és az érintett Bizottság tagjainak 
segítségével; 

• az Önkormányzat két részletben utalja el a Bursa célszámlára – a Támogatáskezelő 
részére – az önkormányzati támogatás összegét, a tanulók viszont ezt csak több hónap 
elteltével kapják meg. 

• azt is figyelembe kell venni, hogy vannak olyan, szociálisan valóban rászoruló 
tanulók, akiknek ez a kismértékű támogatás is tényleges segítséget jelent!  



11 

 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 
megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! 
 
 

Határozati javaslat: 
 

„A” variáció 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. 
Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2016. október 03. 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában összesen 
(javaslat: 500.000,-) ………… e/Ft  támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 
2017. évi költségvetésben kell tervezni. 
Határidő: 2017. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. októberi Képviselő-

testületi ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási 
összegről. 
Határidő: 2016. októberi Képviselő-testületi ülés 
Felelős  : Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 
 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok (a pályázatok 
beérkezését követően) elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és 
Külkapcsolatok Bizottságát. 
Határidő: az elbírásra: 2016. novemberi bizottsági ülés 
Felelős:  Dr. Haragh László elnök 
              dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 
„B” variáció 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a 
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 13. 
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                     dr. Gábor László 
                                                                                                  Önk. és Térségi Erőforrások v. 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 
 
Tárgy:  Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Előzmények 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak 
nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésében 5.000.000,- Ft értékben.  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2016. számú határozatában 
elfogadta a 2016. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú 
melléklete.  
 
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Szabályzat értelmében egy-egy 
döntésnél csak az adott pályázati időszakban megvalósuló programokra nyújthatnak be 
kérelmet a civil szervezetek, illetve városrészek. Ezért fontos, hogy a kérelmek elbírálásánál 
körültekintően járjanak el és figyeljenek arra, hogy minden időszakban álljon rendelkezésre 
megfelelő összeg a támogatások odaítéléséhez.  
 

A beérkezett kérelmek: 
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A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek 
érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt 
Képviselő-testület elé: 
 

1. Rábafüzesért Egyesület kérelme:  
Az Egyesület a decemberben tartandó mikulás napi rendezvényéhez igényel 
támogatást a Civil Alap terhére. Az összeget 50 db mikuláscsomag összeállítására 
kívánják fordítani, amelyet az ünnepségen részt vevő gyermekek számára osztanak 
majd ki. Az Egyesület rendszeresen szervez programokat gyerekeknek együttműködve 
a Móra Ferenc Városi Könyvtár rábafüzesi fiókkönyvtárával és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal.  
Az igényelt összeg a városrészi keretből rendelkezésre áll.  
Az igényelt támogatás összege: 50.000,- Ft 
Az érintettek/résztvevők száma: 50fő 
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. e)/ 

 
 

2. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelme:  
 

Az Egyesület decemberi „Szeretet programjához” igényli a Civil Alap támogatását. Az 
„Igaz szívvel” akció keretében meglátogatják a 80 éven felülieket az adventi 
időszakban, akiknek karácsonyi élelmiszercsomagot készítenek. Erre az akcióra 
63.000,- Ft-ot igényelnek. A „Csillagszóró klubkarácsony” keretében osztrák és 
szlovén vendégek is érkeznek az Egyesület karácsonyi programjára, ahol a Békefi 
Antal Népdalkör és a szlovéniai Csenti Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Énekkara 
ad majd műsort.  A programra 80.000,- Ft támogatást igényelnek.  
 
Az igényelt támogatás összege: 143.000,- Ft 
Az érintettek/résztvevők száma: 250 fő 
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. e)/ 

 
3. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelme:  

 
Az Egyesület novemberi idősek napi programjához igényel támogatást a Civil 
Alapból. A városrészen minden évben megemlékeznek az idősekről, kulturális 
műsorral, szerény vendéglátással készülnek a nyugdíjas korúaknak, akik szeretik és 
igénylik a programot évről évre.  
Az igényelt összeg a városrészi keretből rendelkezésre áll.  
 
Az igényelt támogatás összege: 30.000,- Ft 
Az érintettek/résztvevők száma: 20 fő  
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. b)/ 

 
4. Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány kérelme: 

 
Az Alapítvány adventi, karácsonyi programjaihoz igényel támogatást a Civil Alap 
terhére. Az iskolai nevelés fontos része, hogy a gyermekek az ünnepek előtt, a 
várakozás időszakában együtt készüljenek a karácsonyra. Feldíszítik az iskolát, az 
osztálytermeket, amelyhez a díszeket maguk készítik, illetve karácsonyi műsort is 
terveznek, és Mikulás napi meglepetés is várja majd a gyerekeket. A megvalósításhoz 
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szükségük van kartonokra, színes papírokra, ragasztókra, dekorációs anyagokra, 
kellékekre a jelmezekhez, egy CD-lejátszóra és egy színes nyomtatóra. A program 
költségeit az Alapítvány és a Szülői Munkaközösség fedezi, azonban szükségük van a 
támogatásra is.  
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 
Az érintettek/résztvevők száma: 327 fő 
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. e)/ 

 
5. Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület kérelme:  

 
Az Egyesület fennállásának 20. évfordulós ünnepségéhez igényel támogatást a Civil 
Alap terhére. Jubileumi ünnepségsorozatukat Szentgotthárdon három helyszínen és két 
időpontban tervezik megvalósítani. Céljuk az anyanyelvük élő használata, a szlovén 
dal-, zene- és tánckultúra ápolása, hagyományok őrzése és átörökítése. November 11-
én kerül sor az Egyesület 20 évét bemutató fotó-, kézműves és gasztronómiai kiállítás 
megnyitójára, november 20-án szlovén nyelvű szentmisével, majd a Színházban 
kulturális műsorral folytatódik a rendezvény. Kiadványuk elkészítéséhez, a jubileumi 
ünnepségen tartandó állófogadás költségeihez, meghívók, plakátok gyártásához, 
illetve adminisztrációs költségekhez kérik az Önkormányzat támogatását.  
 
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft  
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 150 fő  
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/ 
 

6. Brenner János Emlékhely Alapítvány kérelme:  
 
Az Alapítvány a decemberi Brenner Jánosról elnevezett zarándoklathoz kapcsolódó 
szeretetvacsora költségeihez igényel támogatást a Civil Alapból. Az Alapítvány 
minden évben részt vesz a tragikus körülmények között elhunyt pap halálának 
évfordulója környékén a róla elnevezett zarándoklaton, amelyet egy szeretetvacsora 
követ. Ennek költségeit minden évben Zsida-Zsidahegy városrészi önkormányzata 
állta, idén azonban az Alapítvány ehhez az Önkormányzat segítségét kéri.  
 
Az igényelt támogatás összege: 75.000,- Ft 
Az érintettek/résztvevők száma: 150 fő 
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/ 

 
 

7. Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme: 
 

Az Egyesület a farkasfai idősek napja és mikulás napi programokhoz kéri a Civil Alap 
támogatását. A két programot egy napon, december 3-án szeretnék megvalósítani, 
amelynek keretében kulturális műsorral, ajándékcsomagokkal és vacsorával várják az 
időseket és a gyerekeket. A városrészi kultúrház felújítási munkálatai miatt idén nem 
szervezett az Egyesület rendezvényeket Farkasfán, így a városrészi keret teljes 
egészében rendelkezésükre áll.  
 
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 
Az érintettek/résztvevők száma: 120 fő  
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. b)/ 
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8. Hármashatár Baráti Kör kérelme:  

 
A Baráti Kör hagyományos Márton-napi rendezvényéhez kéri az Önkormányzat 
támogatását, amely idén a „Szent Márton Emlékév” jegyében telik majd. Farkasfa 
lakosságával közösen szentmisén vesznek rész a Baráti Kör tagjai, vendégeik. 
Meghívást kapnak a rendezvényre osztrák és szlovén barátaik, amellyel a nemzetközi 
kapcsolatokat szeretnék erősíteni. A vendéglátáshoz, a meghívók postaköltségéhez, 
gépkocsi használathoz és egyéb beszerzésekhez (tányér, pohár, szalvéta, stb.) igénylik 
a Civil Alap támogatását. A Baráti Kör Magyarlakra van bejegyezve (ez 
szükségmegoldás volt), de rendezvényeiket Szentgotthárdon valósítják meg.  
 
Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft 
Az érintettek/résztvevők száma: 70 fő 
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f. és 6.8. a.)/ 
 

9. Az Alapítvány a 100 Éves Szentgotthárdi Gimnáziumért kérelme: 
 

A gimnázium alapítványa minden évben támogatja az iskola rendezvényeit illetve 
diákjait. A megelőző tanévben német nyelvből nyelvvizsgát tett, illetve tanulmányi 
versenyen sikeresen szereplő diákok jutalom kirándulásának támogatásához igénylik a 
Civil Alap támogatását. A kirándulás helyszíne Bécs, ideje a hagyományos karácsonyi 
vásár. 
Tervezik a Schönbrunni kastély megtekintését is, hiszen a német nyelvi idegenvezetés 
a nyelv gyakorlását is jól szolgálja.  
 
Az igényelt támogatás összege: 135.000,- Ft  
Az érintettek/résztvevők száma: 45 fő 
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.2. c)/ 
 
 

10. Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete Szentgotthárd Területi Szervezete 
kérelme: 

 
A Szervezet a Véradó Ünnepség szervezési költségeihez kéri az Önkormányzat 
támogatását. A Véradók Napját minden évben november 27-én ünneplik, ehhez 
kapcsolódóan szervezik most a Véradó Ünnepséget, amelyre valamennyi véradójukat 
területi szervezetük önkéntes segítőit várják. Céljuk a rendezvénnyel, hogy 
megköszönjék a véradók és az önkéntes segítők kitartó, aktív részvételét, illetve 
ösztönözni szeretnék őket a továbbiakra is. Mivel a rendszeres véradók száma egyre 
csökken, ezzel a rendezvénnyel is szeretnék népszerűsíteni a véradást. A gyerekek 
számára rajzpályázatot hirdetnek „Éljünk egészségesen” címmel. Az igényelt összeget 
meghívókra, plakátokra, oklevelekre, vendéglátásra és az évfordulós véradók 
köszöntésére szeretnék fordítani.  
 
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 
Az érintettek/résztvevők száma: 150-200 fő 
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.3. a)/ 

 
11. SZEMLE Egyesület kérelme:  
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Az Egyesület „Jöttünk a Világra” adventi összművészeti esemény költségeihez kéri az 
Önkormányzat támogatását, amelyre 2016. december 17-18-án terveznek. A General 
Harmony Singers tiszteletdíját, az együttes szállítását, plakát, meghívó költségeket, 
reprezentációs költségeket, fény és hangtechnikát kell a rendezvényhez kapcsolódóan 
fizetniük. A rendezvényt a Templomgaléria pincéjében tervezik, hagyományos 
adventváró rendezvényük idén lesz 5 éves, ezért szeretnék kicsit kiszélesítni, 
színesebbé tenni. A programok mellett lesz kiállítás is, amely egészen újévig várja 
majd a látogatókat.  
 
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 
Az érintettek/résztvevők száma: 70-100 fő  
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. e)/ 
 

12. Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzata 
 
A városrészi önkormányzat a hagyományosan minden év adventi időszakában 
megrendezendő programjaihoz kéri a Civil Alap támogatását. Az adventi 
hangverseny, a gyermekek Mikulása és az idősek karácsonya programok évtizedes 
múltra tekintenek már vissza a városrész életében és elmaradhatatlan része az adventi 
időszaknak. Az igényelt összegből 200.000,- Ft rendelkezésre áll a városrészi 
keretben.  

 
Az igényelt támogatás összege: 230.000,- Ft 
Az érintettek/résztvevők száma: 500 fő  
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. e.)/ 
 

13. Szentgotthárdi Civil Fórum /Határid őn túl érkezett/ 
 
A Fórum a Civil Alap terhére igényel támogatást a Civil Szervezetek Baráti 
Találkozójának megrendezéséhez, a Közös Érdekek Kerekasztala fórum 
megvalósításához illetve az idei évben is kiosztandó az „Év Szentgotthárdi Civil 
Szervezete Díj”-hoz. A találkozón a vendéglátás költségét, míg a díj átadásánál a díjjal 
járó pénzjutalmat szeretnék fedezni a támogatásból, a KÉK fórumon pedig szintén a 
vendéglátás költségeit szeretnék fedezni. Az őszi KÉK fórumon idén határon túli 
magyar civil szervezetek képviselőivel találkozhatnak a helyi civil szervezetek és 
intézmények, amely remek lehetőség lesz a kapcsolatépítésre, tapasztalatcserére.  

 
Az igényelt támogatás összege: 90.000,- Ft 
Az érintettek/résztvevők száma: 300 fő  
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. a.)/ 
 
 

14. Szentgotthárdi VSE /Határidőn túl érkezett/ 
 
A VSE a Dancsecs László Emlékverseny szervezési költségeihez igényel támogatást a 
Civil Alap terhére. A versenyt októberre tervezik és a tárgyjutalmak (kupák, 
oklevelek) megvásárlásához kérik az Önkormányzat támogatását.  

 
Az igényelt támogatás összege: 40.000,- Ft 
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Az érintettek/résztvevők száma: 40 fő  
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.5. a.)/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat 
 

Civil 
szervezet/Városrész 

Program/Feladat Igényelt összeg Civil referens 
javaslata 

Rábafüzesért Egyesület Mikulás nap  50.000,- 50.000,-* 

Szentgotthárdi Nyugd. 
Egyesület 

Decemberi szeretet program 143.000,-  63.000,-  

Jakabházi Faluszép. és 
Hagy.őrz. Egyesület  

Idősek napja 30.000,- 30.000,-* 

Iskolánk Tanulóiért  
Alapítvány 

Adventi program 100.000,- 20.000,-  

Rába-vidéki Szlov. 
Nyugd. Egy.   

20. évfordulós ünnepség 100.000,-  40.000,- 

Brenner János 
Alapítvány 

Zarándoklat, szeretetvacsora 75.000,- 30.000,-  

Farkasfa Jövőjéért  
Alapítvány 

Mikulás nap és idősek napja 200.000,- 200.000,-* 

Hármashatár Baráti 
Kör 

Márton-napi program  150.000,- 42.452,-  

Alapítvány a 100 éves 
Sztg-i. Gimn.  

Bécsi kirándulás 135.000,- 35.000,-  

Vöröskereszt Területi 
Szervezet 

Véradó ünnepség 200.000,- 60.000,-  

SZEMLE Egyesület  Adventi program 100.000,- 20.000,-  
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Sztg. Rábakethely 
városrészi önk.  

Adventi program 230.000,- 200.000,-* 

Sztg. Civil Fórum 
CISZEBAT, KÉK, Az Év 

Civil Szervezet Díj 
90.000,-  90.000,-  

Sztg. VSE 
Dancsecs László 
Emlékverseny 

40.000,-  30.000,-  

 
* Városrészi keretből ki kell osztani.  
 

A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk: 
 
 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy az Alapban lévő, felosztható összeg: 910.452,- Ft, 
 
A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: 1.643.000,- Ft. 
 

 
Egyéb információk 

 
A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek 
igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött 
beszámoló postai feladóvényét az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők. 
 
A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az 
előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában 
dönteni szíveskedjen! 
 

Hatásvizsgálat 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi 
alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében 5.000.000,- Ft értékben, amelyet ez év folyamán szét kell osztani a 
városrészek és a civil szervezetek között. 

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

Igen.  

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  
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Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az 
önkormányzatnak mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek 
felhasználására – így azokat akik nem számolnak el vagy a támogatást nem arra 
használják fel amire kapták, így a következő évben nagy valószínűséggel nem 
kaphatnak támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból fenntartható.  

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően                                              
használják fel a támogatást vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az 
elszámolás – a hivatali kontroll. 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem vagy csak 
nehézségek árán valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek. Mivel 2015-ben a 
támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati feladatok ellátásához is kapcsolni, így 
ha a civil támogatások elmaradnak ez valamilyen szinten az önkormányzatot is 
hátráltatja. 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd 
az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző 
köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli. 

 
Határozati javaslat: 

        
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 
terhére a 
 

a.) Rábafüzesért Egyesület Mikulás napi program szervezésére irányuló kérelmét …….. 
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig átutalja a Támogatott 
szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.  
 

b.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület decemberi szeretet program szervezésére 
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.  
 

c.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület idősek napi porgram 
szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. 
október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.   
 

d.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány adventi porgram szervezésére irányuló kérelmét 
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
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Elszámolási határidő: 2016. december 31.  
 

e.) Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 20. évfordulós ünnepség szervezésére 
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.  
 

f.) Brenner János Alapítvány zarándoklat és szeretetvacsora szervezésére irányuló 
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig átutalja 
a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.   
 

g.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület Mikulás nap és idősek napja programok szervezésére 
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.   
 

h.) Hármashatár Baráti Kör Márton-napi program szervezésére irányuló kérelmét 
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.  
 

i.) Alapítvány a 100 Éves Szentgotthárdi Gimnáziumért bécsi kirándulás szervezésére 
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.   
 

j.) Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Véradó Ünnepség program szervezésére 
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31. 
 

k.) SZEMLE Egyesület adventi program szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal 
támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig átutalja a Támogatott 
szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.   
 

l.) Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzat adventi program 
szervezésére irányuló kérelmét ……… Ft-tal támogatja. A városrésznek az 
Önkormányzat nevére kiállított számlát 2016. december 31-ig kell a Pénzügy részére 
benyújtania. 
 

m.) Sztg. Civil Fórum CISZEBAT, KÉK Fórum, Év Civil Szervezete Díj szervezésére, 
átadására irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. 
október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.   
 

n.) Sztg. VSE Dancsecs László Emlékverseny szervezésére, átadására irányuló kérelmét 
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
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Elszámolási határidő: 2016. december 31.   
 
 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 
 
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:      
                azonnal 
 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              civil szervezetek elnökei 
 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 
Szentgotthárd, 2016. június 20.  
 Huszár Gábor 
  polgármester 
Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző   
 
 
A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez a csatolt pdf 
állományban találhatóak. 
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1. sz. melléklet 
 

Szabályzat 
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi 

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

tartalmaz, amelyből első sorban szentgotthárdi civil szervezetek, valamint városrészek 

számára nyújtható támogatás, amely a településrészeken jelentkező önkormányzati 

feladatok elvégzésének finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására 

csak külön önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet 

sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.  

 

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

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

előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.  

 

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

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

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált Támogatásigénylő 

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

referenshez történő eljuttatásával. Kizárólag egy pályázatban, az adott megvalósítási 

időszakban rendezendő programokra, rendezvényekre, feladatokra nyújthatnak be 

kérelmet.  

 

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

melynek a székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: civil 

szervezet) és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

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

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági bejegyzést és a beszámoló 

letétbe helyezését igazolni kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg A beszámoló kapcsán 

a törvényben előírtaknak megfelelő időpontban megtett legutolsó letétbe helyezést kell 

igazolni. Ennek megfelelően a május 31. előtt beadott pályázat esetén a 2015-ben történt 

letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott pályázat esetén a 2016-ban megtett 

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

de a kifizetésre csak ezt követően kerül sor, úgy a 2016. évi letétbe helyezést még a 

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

beadását követően nincs mód.  

 

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

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

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

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

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

megvalósítandó programokról, elvégzendő feladatokról részletes költségvetést 

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

színesítő tevékenységek támogatására, programok szervezésére, feladatok ellátására 

pályázhatnak, az alábbiak szerint:  

 

6. 1. Kulturális feladatok 

a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése 

b) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése 

c) Hangversenyek, zenei programok szervezése 

d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 

e) Adventi, karácsonyi programok szervezése 

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

g) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése 

 

6.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 

a) Iskolai versenyek szervezése 

b) Nyári táborok szervezése 

c) Egyéb oktatási feladatok szervezése 

 

6.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

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

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

 

 6.4. Ismeretterjesztő feladatok 

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

ismeretterjesztő előadások szervezése 

 

6.5. Szabadidősport szervezése 

a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények 

szervezése a szabadidő sport területén 

 

6.6. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, 

fejlesztése  

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

fejlesztésére irányuló tevékenységek, 

b) a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek, 

c) helytörténeti kutatások folytatására és annak eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 

 

6.7. Környezetvédelem 

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

megvalósításában való szerepvállalás  

 

6.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli 

településeken 

a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése 

 

6.9. Civil Iroda működtetése 

 

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

megvalósítandó program, ellátandó feladat részletes leírásával, valamint egy írásos 
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beszámoló a civil szervezet elmúlt évi – a város kulturális, sport és civil életét színesítő 

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

civil szervezetek rendezvényeinek, ellátott feladatai hatékonyságának, jellegének 

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

részét érintik.   

    

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

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló 

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

bekezdése szerinti érintettségről, továbbá a civil szervezetek működéséről és 

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

Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló feladását igazoló postai 

feladóvény másolatát.  

 

9.) Amennyiben nem szentgotthárdi illetve településrész vonatkozásában nem településrészen 

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

figyelemmel kell megvizsgálni. 

 

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

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

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

kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. Amennyiben a Fórum 

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

 

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

Fórum kérelmét a Fórum nem véleményezi.  

 

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

összegről.  

 

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

Önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok 

megvalósítását vállalja fel.  

 

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

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

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

támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló 

beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést 

kezdeményez. 

 

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

kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak 

megfelelően bizonylatokkal és írásos beszámolóval – településrészek esetében 

legalább írásban benyújtott beszámolóval - köteles igazolni. Amennyiben a megkötött 

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

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

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

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

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

jegybanki alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított 

kamattal együtt köteles visszafizetni.  

 

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

a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  

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

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

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

ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,  

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

határidőben nem helyezte letétbe.  

 

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 50/2016. számú határozatában 

fogadta el 2016. március 31-én.  

 

Szentgotthárd, 2016. március 31.  

 

            

                  Huszár Gábor 

                  polgármester 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. sz. melléklet 

Ikt. sz.: ……/2016.                            
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS  

 

 

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

képviselője: Huszár Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat, 

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

…………) – a továbbiakban Támogatott 

között az alábbiak szerint: 

 

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

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

 

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

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

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

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

bankszámlára.  
 

3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott 

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

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

szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és  

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

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

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. 

 

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

köteles igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét.  

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

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

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

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

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

alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt 

köteles visszafizetni.  

 

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

a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van, 

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt, 

c.) amely nem felel meg az Önkormányzat 50/2016. számú Képviselő-testületi 

határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil 

szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról szóló szabályzat 

előírásainak, 

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

fenn,  

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

az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte vagy 

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

CLXXV. törvényben előírtak szerint. 
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6.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján 

lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

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

megállapodás elválaszthatatlan melléklete. 

 

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

egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

Szentgotthárd, ………………………  

 

 

 

……………………………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviseli: Huszár Gábor polgármester 

……………………………………………………… 

………………… 

Képviseli: ………………… 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

……………………………………………………… 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………………… 

Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. sz. melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum  
Szentgotthárd  
Széll K. tér 7. 
     Tárgy: kérelmek véleményezése  
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Szentgotthárd Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
Szentgotthárd  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
A Képviselő-testület 2016. márciusi ülésén fogadta el Szentgotthárd Város Önkormányzata és 
a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét, valamint Szentgotthárd 
Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló szabályzatot. A 
programterv és szabályzat biztosítja,  a Civil Alap szabályozott keretek közti felosztását.  
 
A szabályzat 3. pontja szerint: Döntésenként egy civil szervezet/városrész 
kizárólag egy programra, rendezvényre, feladatra ir ányuló kérelmet nyújthat be.  
 
A  Szabályzat 10. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket, a  
Szentgotthárdi Civil Fórummal, a Képviselő-testület döntését megelőző előkészítő 
szakaszban előzetesen véleményeztetni kell.   
 
A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége áttekintette a pályázatokat, mely szerint a  
véleményezésnél figyelembe vettük,  hogy a kérelmező szervezet milyen aktivitást mutat, a 
városban megvalósuló programokban való részvétel tekintetében, továbbá milyen a 
kapcsolódása  a Szentgotthárdi Civil Fórumhoz.  
 
A kérelmező civil szervezetek közt vannak akik nem csatlakoztak a  Civil Fórumhoz, 
nem adtak le munkatervet, így a Cselekvési tervben sem terveztük programjaikat. 
 
Javaslatunk megtételekor tekintettel voltunk a Szabályzat 13. pontjára, mely  szerint a 
kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az 
önkormányzat és a Civil Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok 
megvalósítását vállalja fel.  
  
A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok figyelembevételével, a kérelmek 
vonatkozásában a következő javaslatot teszi:  
 

 
Sport  programok a SZABÁLYZAT  szerint is támogatásra javasoltak: 

 
 

1. A Szentgotthárdi VSE Teke  szakosztálya emléktorna megrendezéséhez 30 000,- Ft 
támogatást kért,  javasoljuk  megadni.  
 
 

 
 

Kulturális programok  a SZABÁLYZAT  szerint is támogatásra javasoltak: 
 

2. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesületnek  60 000,- Ft támogatást javasolunk. 
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3. SZEMLE Egyesületnek,  amennyiben a városközpontban valósítja meg a 

programot 
            20 000,-Ft összegű támogatást javasolunk adni. 

4. Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány  programokra kér támogatást. A  támogatását 
javasoljuk 50 452,- Ft összegben.  
 
 

5. SZCIF részére  KÉK fórumra 20 000,- Ft, a CISZEBAT programra 20 000,- Ft 

támogatást javasoljuk, továbbá az „Év civil szervezete” díjra az 50 000,- Ft-ot, 

összesen  90 000,- Ft.   

6. Magyar Vöröskereszt Véradó ünnepélyét 60 000,- Ft-tal javasoljuk támogatni. 

7. Hármashatár Baráti Kör , nem szentgotthárdi szervezet, de mint a Civil Fórummal 

együtt működő szervezet 50 000,- Ft-tal javasoljuk támogatni, hisz közösségi 

programra kérte. 

8. Rábavidéki Nyugdíjas Egyesület 20 000,- Ft  

 
 
 

A következőkben felsorolt egyesületek nem tagjai a Civil Fórumnak és a Szabályzatban 
sem szerepelnek, ennek ellenére javasoljuk támogatásukat, hisz az általuk megvalósított 
programok  a város szempontjából jelentősek és széles  tömegeket mozgatnak:  

 
9. Alapítvány a 100 éves Gimnáziumért  javasoljuk 30 000,- Ft összeget megítélni.  

 
10. Brenner János Alapítvány adventi programját 20 000,- Ft. 
 

Városrészi  programok a SZABÁLYZAT  szerint is támogatásra javasoltak: 
 

 
11. A Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelmében fellépő ruhára 

kér támogatást,   javasoljuk  elfogadni 30 000,- Ft összegben.  
 

12. Rábakethely városrész önkormányzat 200 000,- Ft  támogatást javasoljuk megadni.  
 

13. Farkasfa Jövőjéért Egyesület 200 000,- Ft  támogatást javasoljuk megadni. 
 
 

14. Rábafüzesért Egyesület részére 50 000,- Ft támogatást javasoljuk megadni. 
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Szervezet neve Összeg Ft-ban 

Szentgotthárdi VSE Teke  szakosztálya 30 000,- 

Nyugdíjas Egyesület 60 000,- 

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 50 452,- 

SZEMLE 20 000,- 

Szentgotthárdi Civil Fórum  90 000,- 

Magyar Vöröskereszt  60 000,-  

Hármashatár Baráti Kör 50 000,- 

Rábavidéki Nyugdíjas Egyesület     20 000,-               

Alapítvány a 100 éves Gimnáziumért   30 000,-  

Brenner János Alapítvány 20 000,- 

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 30 000,- 

Rábakethely Városrészi Önkormányzata 200 000,-  

Rábafüzesért Egyesület 50 000,- 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 200 000,- 

Összesen 910 452,-  

 
 
 
Szentgotthárd, 2016.  szeptember 19. 
  
 
     Tisztelettel: 
     Cziráky László 

SZCIF elnök 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2016 szeptember 28-i ülésére 
 
  

Tárgy:   Felügyelő bizottsági tag  megválasztása. 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
2016. július 5-én kelt levelében Szabados Tibor Szombathely, Hazatius Ferenc u. 14. szám 
alatti lakos lemondott a Gotthárd-Therm Kft Felügyelő Bizottság elnöki tisztségéről. 
Lemondását az 1. számú melléklet tartalmazza. Emiatt utódjáról gondoskodnunk kell. Mivel a 
Kft 100%-ban önkormányzati tulajdonban van, így ebben a kérdésben is a Képviselő-testület 
az illetékes.  Az elnök lemondását munkahelyi elfoglaltságaival és azzal indokolja, hogy a Kft 
jelenlegi helyzetében a folyamatosabb  személyes jelenlét fontos volna ám erre 
Szombathelyről nincs lehetősége. A lemondás a bejelentéstől számított 60. napi hatállyal 
történt, vagyis szeptember 5-vel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában 
dönteni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy Szabados Tibor felügyelőbizottsági tagsága a 
Gotthárd-Therm Kft.nél, – a nevezett lemondására tekintettel – 2016. ……… hó ….. napján 
megszűnik.  
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A Képviselő-testület NÉV, ÉDESANYJA LEÁNYKORI NEVE, LAKCÍM szám alatti lakost 
2016. …………….. hó ….. napjától 20….. év ……….. hó ….. napjáig terjedő időre a 
Gotthárd-Therm Kft. felügyelő-bizottsága tagjának megválasztja.  
 
A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának 11. pontjában a 
felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó felsorolást olyképpen módosítja, hogy:  
„Szabados Tibor (édesanyja leánykori neve: Brieber Ágnes) 9700 Szombathely, Hazatius 
Ferenc u. 14. szám alatti lakos.  
A jogviszony kezdete: 2016. január 01., a jogviszony vége: 2020. december 31.” szövegrészt 
2016. ……………. hó ………. napi hatállyal törli és helyébe a következő szöveg lép: 
„…………………. (édesanyja leánykori neve: ……………….) ………………………………. szám 
alatti lakos.  
A jogviszony kezdete: 2016. ……………… hó …. nap., a jogviszony vége: ………. év 
………………….. hó …… nap” 
 
Határidő: ………………. 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
 
 
 
 Szentgotthárd, 2016. szeptember 16.. 
  
 Huszár Gábor 
                                                                                                              Polgármester 
 
                          
 
  
 
Ellenjegyzem :  Dr Dancsecs Zsolt 
                                Jegyző 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 

 
 
Tárgy: A szentgotthárdi intézmények (különös tekintettel az iskolákra, óvodára, bölcsődére) 
a SZET Kft. által tervezett és megvalósított tervszerű karbantartási, állagmegóvási munkák 
megvalósulásának és pénzügyi elszámolásának ellenőrzése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi ellenőrzési terve alapján „ A szentgotthárdi 
intézmények (különös tekintettel az iskolákra, óvodára, bölcsődére) a SZET Kft. által 
tervezett és megvalósított tervszerű karbantartási, állagmegóvási munkák megvalósulásának 
és pénzügyi elszámolásának ellenőrzése”  című belső ellenőrzés lefolytatásra került. 
  
Az ellenőrzés célja volt az intézményekben a SZET Szentgotthárdi Kft. által tervezett és 
megvalósított karbantartási, állagmegóvási munkák megvalósulásának ellenőrzése és 
pénzügyi elszámolása. 
 
A vizsgálat célja volt feltárni az esetleges hiányosságokat és ha szükséges, javaslatot tenni a 
munkavégzés továbbfejlesztéséhez.  
 
Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó és mindenre kiterjedő volt. Az ellenőrzés témával 
kapcsolatos javaslatait a BE-06/2016. számú jelentés tartalmazza. 
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Határozati javaslat 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A szentgotthárdi intézmények 
(különös tekintettel az iskolákra, óvodára, bölcsődére) a SZET Szentgotthárdi Kft. által 
tervezett és megvalósított tervszerű karbantartási, állagmegóvási munkák megvalósulásának 
és pénzügyi elszámolásának ellenőrzése” c. belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 
leírtakat elfogadja. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 19. 
 
  Dr. Dancsecs Zsolt 
  jegyző 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Iktatószám: 3941-5/2016. 
Ellenőrzés száma: BE-06/2016. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

A szentgotthárdi intézmények (különös tekintettel az iskolákra, óvodára, bölcsődére) SZET Kft. 

által tervezett és megvalósított, tervszerű karbantartási, állagmegóvási munkái megvalósulásának 

és pénzügyi elszámolásának ellenőrzése 

2016. 

Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás 

Belső ellenőr 
Kern Henrietta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS]  
A szentgotthárdi intézmények (különös tekintettel az iskolákra, óvodára, bölcsődére) SZET Kft. 
által tervezett és megvalósított, tervszerű karbantartási, állagmegóvási munkái megvalósulásának 
és pénzügyi elszámolásának ellenőrzése 
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Szentgotthárd, 2016. szeptember 09. 
 
 
Ellenőrzést végző: Kern Henrietta 
     belső ellenőr 
Az ellenőrzés célja: Karbantartási, állagmegóvási munkák megvalósulása és pénzügyi 

elszámolása 

 
Az ellenőrzött szervezeti egység: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

 
Az ellenőrzés tárgya: A szentgotthárdi intézmények (különös tekintettel az iskolákra, óvodákra, 

bölcsődére) a SZET Kft. által tervezett és megvalósított tervszerű karbantartási, állagmegóvási 

munkák megvalósulásának és pénzügyi elszámolásának ellenőrzése. 

 
Az ellenőrzés típusa: Teljesítményellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: Komplex ellenőrzési módszer 

 
Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás: 

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

• 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről 

• Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 
Előírásoknak való megfelelés 

• Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló Szentgotthárd 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete  



37 

 

• Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló Szentgotthárd 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete  

• Megállapodás a karbantartási feladatok ellátásáról és a városi energetikus alkalmazásáról 

(Szentgotthárd Város Önkormányzata és SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztő Kft. között 2015. március 31-én és 2016. március 31-én kötött 

megállapodások) 

 
Ellenőrzött időszak: 2016. év I. félév 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2016. augusztus 22.; 2016. szeptember 09. 

 
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Czotter-Szukics Mónika – SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője (2016. február 01-től) 

Karsai Gábor – SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezető (2016. január 31-ig) 

Huszár Gábor – Szentgotthárd Város Polgármestere 

Dr. Dancsecs Zsolt – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi Éves Ellenőrzési Terve alapján került sor a 

SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. belső ellenőrzésére  a szentgotthárdi 

intézményekben tervezett és megvalósított tervszerű karbantartási, állagmegóvási munkák 

megvalósulásának és pénzügyi elszámolásának tárgyában.  

 

A belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés d) pontja alapján folytattam le. A 

teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett 

tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a 

forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. őszén hozta létre a 

100 %-ban önkormányzati tulajdonú SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő 

Kft-t (a továbbiakban: SZET Kft.).   

 

A Társaság feladata Szentgotthárdon és a közigazgatásilag hozzá tartozó településeken az alapító 

önkormányzat kötelező városüzemeltetési feladatainak ellátása a piaci árnál olcsóbban, az 

önkormányzat vagyonának működtetése, a veszteséges, nyereséges feladatok egyensúlyba hozása, 

illetve egyéb a Képviselő-testület által rábízott feladatok ellátása. Ehhez az Önkormányzat tőkét, 
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vagyonhasználatot és eszközöket biztosít. A Kft-nek nem feladata, hogy a tulajdonos 

támogatásából nyereséget képezzen. 

 

A társaság tevékenységei: 

• Önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadása és ingatlanok kezelése 

• Városi parkolási rendszer fenntartása 

• Csákányi László Filmszínház üzemeltetése 

• Intézményi karbantartási munkák elvégzése 

• Városüzemeltetési feladatok ellátása 

• Park és közterület gondozás 

• Szállítmányozás 

• Alpokalja Motel és Kemping fenntartása 

• Temetők karbantartása, kegyeleti szolgáltatások nyújtása 

• Ebtelep üzemeltetése 

Szentgotthárd város intézményeinél a karbantartási feladatokat a SZET Kft. megállapodás 

alapján látja el. A megállapodás nem naptári évhez kötött, hanem adott év április 01. napjától 

következő év március 31. napjáig szól. Jelen ellenőrzési időszak 2016. év I. félévet öleli fel, így a 

2015. évben és a 2016. évben kötött megállapodások tartalmát és annak megvalósulását 

vizsgáltam.  

(Meg kell jegyezni, hogy ezen megállapodás alapján végzett karbantartási munkálatok 

elkülönülnek az intézmények éves felújítási és karbantartási feladataitól, amire a költségvetés 

külön keretet biztosít.) 

 

A megállapodások szerint Szentgotthárd Város Önkormányzata az általa – önállóan vagy társulási 

formában – fenntartott/üzemeltett intézményeknél, szervezeteknél felmerülő karbantartási 

feladatok ellátásával a SZET Kft-t bízza meg. Valamennyi intézményben és létesítményben 

gondoskodni kell a felmerülő karbantartási- és állagmegóvási munkák ellátásáról.  

 

Az ellátandó intézmények, szervezetek: 

 

• Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  

Tótágas Bölcsőde, Játékvár Óvoda 

• Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Iskola  
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Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola 

Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskola 

Vörösmarty Mihály Gimnázium 

Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

• Kollégium (csak 2016. 04.01-től) 

• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

• Rendelőintézet Szentgotthárd 

• Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

• Művelődési Ház 

• Színház 

• Városi Gondozási Központ 

• Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

 

 

 
A megállapodások (1. és 2. sz. melléklet) tartalmazzák:  
 
1. A részletes karbantartási feladatokat intézményenként (a megállapodás függeléke) 
 
2. A karbantartási jelzésrendszer működését (a megállapodás 2.1.4. pontja): 
 
3. A megbízás díját és a fizetési határidőket (a megállapodás 3. pontja) 
 

A SZET Kft. a 2016. évi Üzleti Terve szerint, melyet Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 71/2016. és 159/2016. számú képviselő-testületi határozatával fogadott el, az 

intézmények karbantartására 2016. évben 6380 órát tervezett, ami 109 órával több, mint a 2015. 

évben karbantartási feladatok ellátásával töltött órák száma.  

 

Tervezett intézmény karbantartás Tervezett 

óraszám 

Vörösmarty Mihály Gimnázium 830 

Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Int. 165 

Arany János 1-4. Évf. Általános Iskola 1345 

Széchenyi István 5-8. Évf. Általános Iskola 1750 
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Játékvár Óvoda 630 

Tótágas Bölcsőde 370 

Városi Könyvtár és Múzeum 110 

Művelődési Ház 80 

Színház 50 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 40 

Gondozási Központ 110 

Rendelőintézet 500 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 400 

Összesen: 6380 

 

Kockázati tényezők:  

 

Terület 
 

Erősségek Gyengeségek 

Személyzet dolgozók mobilitása (akár 
hétvégén és ünnepnapokon is) 

sokrétűség, sokoldalúság 

magas átlagéletkor (elöregedés) 
alulképzettség 

kevés szakmunkás 
ösztönző rendszer hiánya 

(alacsony bérezés) 
motiválatlan közmunkások 

Szervezet képzett, tapasztalt vezetők 
tulajdonosi háttér 

nincs igazgatóhelyettes, a 
„rutin” aláírások miatt a cég 
működés időnként megakad 

munkaszervezési hiányosságok 
a tulajdonos és Kft. közötti 

kommunikáció 
Munkavégzés gyors reagálás a váratlan 

helyzetekre 
becsületes munkavégzés (az 
alacsony bérezés ellenére) 
az iroda elhelyezkedése 

közvetlen kapcsolatot biztosít a 
tulajdonoshoz 

csapatmunka hiánya 
külső munkahelyeken 

közlekedés balesetveszély 
(munkafegyelem) 

számonkérés, felelősségre 
vonás nem mindig egyértelmű 

Pénzügy piacra lépésre nem felkészült a munkavállalókat támogató 
pénzügyi erőforrások hiánya 

költségvetés alul- és 
felültervezése 
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további bevételi források 
kezelése 

Felszerelés, gépek  a műhelyek felszereltsége, 
valamint a kis- és géppark 

elöregedett, hiányos 
a meghibásodott munkagépek 

kivonása a munkából 
parkfenntartásnál minőségi 

eszközök hiánya 
 

 

Az ellenőrzés során a SZET Kft. ügyvezetője rendelkezésemre bocsátotta az intézményektől 2016. 

január 01. és június 30. között beérkezett valamennyi e-mailben érkezett karbantartási igényt, a 

2016. május és június havi intézményi munkalapokat, és a közoktatási intézmények 2015. őszén 

benyújtott előzetes karbantartási igényeit. 

A Hivatal Pénzügyétől beszereztem az 50.000,- Ft feletti karbantartási megrendelőket és 

kifizetéseket és az intézmények karbantartási igényeit, amit még 2015-ben a 2016. évi 

költségvetés tervezethez nyújtottak be.  

MEGÁLLAPÍTÁSOK: 

 

1. Napi karbantartás:  

 

Megállapodás szerint:  

„Valamely fentebb felsorolt intézménynél és létesítményben gondoskodni kell a felmerülő 

karbantartási- (épületek állagmegóvásával kapcsolatos tevékenységek: lakatos, asztalos, 

vízvezeték-szerelő, kőműves, festő, villanyszerelő munkák, az évi rendszeres állagmegóvási 

munkák stb.) ellátásáról. A Megbízott ( SZET Kft.) a megbízást elfogadja.”  

„A Megbízott a megbízás ellátása során köteles a megbízás teljesítéséhez szükséges feltételeket 

megteremteni és biztosítani (munkaerő alkalmazása, munkaszerződések megkötése, eszközök 

beszerzése stb.), továbbá a munkálatok megkezdését megelőzően részletes állapot- és 

igényfelmérést végezni az intézményeknél, és felmerült igények teljesítése érdekében ütemtervet 

készíteni.” 

„A Megbízott köteles úgy megszervezni az információáramlást, hogy bármely intézménytől és 

szervezettől el tudják érni a Megbízott képviselőjét. A jelzés rendszere a következő: 

A Megbízott által karbantartott épületben keletkezett karbantartási igényt az illetékes vezető vagy 

annak megbízottja e-mailben jelzi a Megbízott által megadott e-mail címen. Az elektronikus levelet 

egyidejűleg megküldi legalább a jelen megállapodás Függelékében meghatározott e-mail címekre 
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is. A kapott jelzést követően a testi épséget, életet, illetve vagyonvédelmet közvetlenül veszélyeztető 

hiba esetén azonnal a helyszínen megjelenik a Megbízottól a hiba elhárítására képes személy és a 

hibát kijavítja, vagy mindent megtesz a hiba következményeinek elhárításáért.  

50 ezer forintot meghaladó költség esetén – az igen kivételes, közvetlen élet-, testi épséget vagy az 

ingatlan állagát súlyosan veszélyeztető eset kivételével – a munka csak a Közös Önkormányzati 

Hivatal Pénzügyi Vezetőjének e-mailben vagy írásban visszaküldött jóváhagyása szükséges/a 

Színházat és a Művelődési Házat érintően a PKKE elnökének jóváhagyása szükséges. 

Egyéb esetben 60-120 percen belül a helyszínen meg kell jelennie a Megbízottól elsősorban 

annak, aki képzettsége folytán a keletkezett problémát a leghamarabb tudja megszüntetni, aki 

felméri a hibát, közli  a hiba elhárításának várható időpontját és időtartamát.  

A hiba kijavítását, elhárítását követően az elvégzett munkát átadja, ennek tényét az intézmény 

igazolja. - (szövegrész 2016.03.31-ig)  

A hiba kijavítását, elhárítását követően az elvégzett munkát átadja és jelen szerződés 10. sz. 

függelékét képező INTÉZMÉNYI MUNKALAPON ezt fel is tünteti, a teljesítést pedig az intézmény 

ugyanezen a munkalapon igazolja. – (szövegrész 2016. április 01-től) 

Ha a hiba ebben a karbantartói feladatkörben nem hárítható el, az a Megbízott köteles közölni az 

Intézménnyel. Vita esetén ezt a tényt a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Városüzemeltetési Csoportja felé jelezni kell.  

Amennyiben a karbantartás költsége bruttó 50e/Ft-nál kevesebb, azt a Megbízott fizeti a 

Megbízótól kapott jelen szerződésben meghatározott megbízási díj terhére, ha ennél magasabb az 

indokolt költség, akkor azt az érintett intézmény /Egyesület/a SZOI esetében a Megbízó a 3.) 

pontban meghatározott megbízási díjon felül megtéríti.  

Az 50e Ft feletti megrendelésekhez a Megbízó jóváhagyása szükséges, a jóváhagyás beszerzéséről 

a SZET KFT gondoskodik.”  

 

Napi gyakorlat szerint:  

Az intézmények a karbantartási igényeiket a megállapodásban rögzített e-mailcímre jelzik. Az e-

maileket a SZET Kft. ügyvezetője ill. az általa megbízott személy figyeli és továbbítja a 

karbantartásért felelős munkatárs részére, aki kiosztja a munkát. Erre a napi bejövő feladatoktól 

függően naponta többször is sor kerülhet. Ezután a dolgozó kimegy a helyszínre, felméri az 

állapotot, amennyiben lehetséges elhárítja a problémát (pl: égő, fénycső csere, rögzítések, 

elzárások, pakolás, stb. Ha szükséges visszamegy a telepre, felveszi a szükséges szerszámokat, 

anyagokat és visszamegy elhárítani a hibát. Az hiba elhárítására általában aznap sor kerül, amikor 

jelezték. Ha a jelzés késő délután érkezik, akkor pedig másnap. Olyan esetben, amikor a hiba 
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elhárításához valamilyen plusz anyagra van szükség (pl. fajansz, csap, burkolatok, üvegezés), 

akkor a beszállítótól megrendelik és ha megérkezik, utána kerül sor a hiba elhárítására.  

 

Észrevétel: A napi karbantartási munkák ellátása gördülékeny (az adott dolgozói állomány és 

rendelkezésre álló tárgyi és pénzügyi feltételekhez képest). Most már a jelzések nagy többsége e-

mailen érkezik, de a SZET Kft. munkatársai a telefonos jelzéseket is rugalmasan kezelik, főleg ha 

valamit sürgősen meg kell oldani (pl. iskolában betörött az ablak), akkor azonnal a helyszínre 

mennek. A kommunikáció és az együttműködés jó az intézmények és a SZET Kft. között.   

 

2. Nyári karbantartás: 

 

Az intézmények 2015. őszén, a költségvetés tervezésekor leadták az Önkormányzatnak a 

következő éves felújítási és karbantartási igényeiket. A 2016. évi építési-felújítási-karbantartási 

ütemtervet a Képviselő-testület a „két ülés közötti” beszámolóban a 2016. március 31-én tartott 

ülésén fogadta el a 48/2016. számú határozatával. Ezek közül a SZET Kft. által elvégzendő 

felújítási munkák: 

 

Munka megnevezése Teljesítési határidő Teljesítve 

Széchenyi István 5-8. Évf. Általános 

Iskola:  

Büfé szennyvízbekötése udvari aknába 

2016. március 31. Teljesítve 

Arany János 1-4. Évf. Általános Iskola:  

lépcsőkorlát magasítás   

2016. március 31. 
 

Teljesítve 

Sportöltöző vizesblokk építése 2016. április 30. Teljesítve 

Széchenyi István 5-8. Évf. Általános 

Iskola:  

intézmény előtti tujasor kivágása, 

parkosítás 

2016. május Parkosítás ősszel 

ütemezve 

Városrészi kultúrházak felújítása: 

Szentgotthárd-Farkasfa Kultúrotthon 

felújítása:  

vizesblokk kialakítása, villamos hálózat 

felújítása, fűtésrendszer karbantartása, 

karbantartás jellegű 
munkálatok: 

2016. június 15. 
vizesblokk bővítéssel: 

2016. október 30. 

Teljesítve 
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helyiségek festése 

SZOI Arany János Általános Iskola:  

az intézmény előtti lépcsők felújítása 

2016. augusztus 20. 
 

Teljesítve 

 

 

Az oktatási intézmények 2016. évi nyári (a zárva tartás idejére vonatkozó) részletes, 

tantermenkénti, helyiségenkénti igényeit a SZET Kft. későn, csak júniusban kapta meg. A konkrét 

igények beérkezése után megtörtént még a személyes bejárás és egyeztetés a vezetőkkel, mi az 

amit a karbantartási keretein belül elvégezhető. Idén ezeknek a nagy karbantartási munkálatoknak 

az előkészületei június utolsó hetében kezdődtek, így az ellenőrzés során ezeknek megvalósulását 

vizsgálni nem tudtam.  

 

Észrevétel: A nyári karbantartási munkálatok konkrét igénybejelentése és megrendelése túl későn 

kerül leadásra a SZET Kft. felé, így az előkészületek sem tudnak időben elkezdődni (pl. 

anyagbeszerzés, munkabeosztás stb.). Ezeknél a munkálatoknál fontos, hogy mindenki határidőre 

dolgozzon, mivel az intézmények csak meghatározott időre zárnak be.  

 

 

 

3. 50.000,- Ft feletti karbantartás: 

 

50.000,- Ft-ot meghaladó karbantartási munka 2016. év I. félévében nem volt jellemző, pár 

alkalommal volt csak ilyen. Ennek részletezését a 5. pontban, a pénzügyi elszámolásnál mutatom 

be. A nagyobb munkálatok az intézmények éves felújítási és karbantartási keretébe vannak 

előirányozva a költségvetésben. 

 

4. Visszacsatolás: 

 

A 2016. április 01. napjától érvényes megállapodás 2.1.4.) pontja értelmében a hiba kijavítását, 

elhárítását követően az elvégzett munkát átadja és az intézményi munkalapon ezt fel is tünteti, a 

teljesítést pedig az intézmény ugyanezen a munkalapon igazolja. A munkalap bevezetéséről az 

intézményeket az hivatal intézményi ügyintézője értesítette e-mailben.  
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A gyakorlatban az intézmények a munkalapot 2016. május hónaptól használják. A SZET Kft.  

ügyvezetője minden intézményt e-mailban értesített, hogy a karbantartási lapot el nem zárt 

helyiségbe, falra függesszék ki, ahol a karbantartást végző személy a nap folyamán hozzáfér. 

Amikor egy karbantartási munka  elvégzésre került, a SZET Kft. dolgozója ezt bejegyzi a 

munkalapra és amikor az illetékes intézményvezető vagy megbízottja leellenőrzi a munka 

elvégzését, akkor a munkalapon leigazolja. A leigazolásra nem biztos, hogy még aznap sor kerül, 

mivel a vezetők elfoglaltak, de ez a rendszer így jól működik.   

 

Észrevétel: Az áttekintett e-mailes jelzések az intézményi munkalapokkal nehezen 

összeegyeztethetőek, mivel a jelzés és karbantartás elvégzése között hosszabb idő is eltelhet az 

elvégzendő munka jellegéből adódóan. 

Az ellenőrzés során áttekintett munkalapok közül néhány (május havi: Hivatal, június havi: 

Hivatal, Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola, Széchenyi István 5-8. Évfolyamos 

Általános Iskola, Kollégium, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) nem került leigazolásra. 

Az iskolák esetében ez nem jellemző, a június havit a vezetők valószínű a tanév vége miatt 

elfelejtették aláírni, de a munkák elvégzésre kerültek. A Hivatal karbantartási munkalapját a SZET 

Kft. dolgozói vezetik, a hivatalban a munkalap nincs kifüggesztve. A jelzésrendszer sem a 

megállapodásban foglaltak szerint működik, mivel a hivatalból általában az a dolgozó telefonál 

vagy ír e-mailt, aki észleli a hibát. 

2016. április 01. előtt nem volt intézményi munkalap, ez a 2016. április 01-től érvényes 

megállapodásba került bele. (A korábbi megállapodás szerint: „A Megbízott a hiba kijavítását, 

elhárítását követően az elvégzett munkát átadja, ennek tényét az intézmény igazolja” – tehát az 

elvégzett munkát korábban is kellett volna igazolni, csak ennek módja nem volt meghatározva). A 

korábbi időszakban az elvégzett munkáról igazolás, visszacsatolás nem volt külön, a SZET  Kft. 

csak akkor jelezett vissza az intézménynek, ha a munkát nem tudták elvégezni. Ezzel viszont az 

volt a probléma, hogy az információ gyakran nem jutott el a dolgozótól a vezetőig. Az intézményi 

munkalap bevezetésével ez a probléma megoldódott, mivel mindkét félnek érdeke a munkalap 

vezetése. 

 

Észrevétel: A jelzésrendszer és az intézményi munkalap használata a gyakorlatban már jól 

működik az intézményeknél.  A Hivatal esetében szükséges lenne ennek használatára.  

 

5. Pénzügyi elszámolás: 
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A SZET Kft. éves karbantartási keretének meghatározására mindig az éves költségvetési tervezet 

összeállításakor, az előző éves keret alapján kerül sor.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete szerint a SZET 

Kft. részére az intézmények karbantartásra 2015. évre előirányzott keret 18.300.000,- Ft volt. A 

végleges megállapodás szerint a SZET Kft. részére a 2015. április 01-től 2016. március 31-ig 

terjedő időszakra bruttó 15.400.000,- Ft megbízási díj került megállapításra.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete szerint a SZET 

Kft. részére az intézmény karbantartásra 2016. évre előirányzott keret 15.400.000,- Ft, majd a 

végleges megállapodás szerint a 2016. április 01-től 2017. március 31-ig terjedő időszakra bruttó 

16.619.200,- Ft megbízási díj került megállapításra. (2016. április 01-től a havi megbízási díj 

összege a Kollégium karbantartási feladatai miatt nőtt, mivel „új” intézményként került bele a 

megállapodásba.) 

 

A SZET Kft. részére a megállapodásban meghatározott megbízási díjat az önkormányzat havonta 

utalja a megállapodásban meghatározottak szerint a SZET Kft. által kiállított számla alapján. A 

havi megbízási díj teljesítésével a vizsgálat időszakban nem volt probléma.  

 

 

A Pénzügy havi beszámolójában a „két ülés közti” anyagok között megtalálhatóak a SZET Kft. 

2016. évi (évközi) eredményéről szóló pénzügyi jelentések, amelyek  a bevételek és a kiadások 

alakulását mutatja be. Ebből csak az intézmények karbantartására vonatkozó rész nem különíthető 

el, ezért a SZET Kft. ügyvezetőjétől kértem egy 2016. év I. féléves kimutatást, ami csak az 

intézményekre vonatkozik. (3. sz. melléklet). 

 

A kimutatás a SZET Kft. könyvelési rendszere alapján készült. A bevételi oldal a megbízási 

szerződések szerinti megbízási díjat tartalmazzák, a kiadási oldal pedig a karbantartással 

kapcsolatos anyag és munkadíjból tevődik össze. Önköltségszámítással a Kft. nem rendelkezi,  az 

eddigi tapasztalatok alapján festési, javítási, parkettázási  munkákra készítenek külön kalkulációt. 

A kivitelezési-karbantartási munkák anyag és munkadíj meghatározásához az Építési 

Normagyűjtemény adattárát használják (TERC program), mely segítségével minden javítási, 

felújítási, gépész, villamos, zöldmunka meghatározható.  

 



47 

 

Az alábbi táblázat a 3.sz. melléklet alapján készült. 2016. június 30-ig a Kft. intézmény 

karbantartási egyenlege bruttó 381.617,- Ft, azonban a kiadások a nyári nagy karbantartási 

munkák költségeit még nem tartalmazzák.  

 

INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁS 2016. I. FÉLÉV 
 

          
          

Költséghely megnevezése 
Bevétel 
(nettó) 

Bevétel 
(bruttó)  

Kiadás 
(nettó) 

Kiadás 
(bruttó)  

Különbözet 
(bruttó) 

Városi energetikus, tűzvédelem 1358994 1725922 1721970 2186902   

Intézmények összesen: 6542991 8309598 5879528 7467001   

ÖSSZESEN: 7901984 10035520 7601498 9653903 381617 
          
          
          

INTÉZMÉNYENKÉNT:     
Kiadás 
(nettó) 

Kiadás 
(bruttó)  

Vörösmarty Mihály Gimnázium     539348 684972 
Kollégium     190742 242242 
Takács Jenő Alapfokú 
Művészetoktatási Int.     106136 134793 
Arany János 1-4. Évf. Általános 
Iskola     780646 991420 
Széchenyi István 5-8. Évf. 
Általános Iskola     1148108 1458097 
Játékvár Óvoda     629618 799615 
Tótágas Bölcsőde     649837 825293 
Móra Ferenc Városi Könyvtár     143319 182015 
Múzeum     170048 215961 
Művelődési Ház     86918 110386 
Színház     273169 346925 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat     127860 162382 
Gondozási Központ     52988 67295 
Háziorvosi Rendelőintézet     138603 176026 
Szakorvosi Rendelőintézet     476064 604601 
Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal     366124 464977 
ÖSSZESEN:     5879528 7467001 
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A gazdasági társaságoknak az éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és 

közzétenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia. A  SZET Kft. az Önkormányzat 100 

%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága, így a Polgári Törvénykönyv szerint a Kft. 

taggyűlésének – jelen esetben a Képviselő-testületnek – kizárólagos hatáskörébe tartozik a 

számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.  

 

Fentieknek megfelelően a SZET Kft. a Képviselő-testület elé terjesztette a 2015. évi egyszerűsített 

éves beszámolóját, a kiegészítő mellékletet, a könyvvizsgálói jelentést, és a Felügyelő Bizottság 

véleményét, melyet a Képviselő-testület a 2016. május 18-i rendkívüli ülésén a 101/2016. számú 

határozatával elfogadott. 

 

50.000,- Ft feletti karbantartásra 2016. év I. félévében 3 alkalommal került sor: 

 

1. Arany János 1-4. Évf. Általános Iskola hátsó lépcsőjének korlátmagasítása: br. 299.085,- Ft 

2. Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 2 pár kézilabda kapu felújítása br. 139.510,- Ft 

3. Játékvár Óvoda pincéjében 4 db vízfogyasztást mérő almérő beépítése br. 99.426,- Ft és a 

bejárati kerti szegély javítása br. 39.459,- Ft, összesen br. 138.885,- Ft (egy megrendelőn van 

a két karbantartási munka) 

 

A Megbízás szerinti jóváhagyás az Önkormányzat részéről mindhárom esetben megtörtént. 

  

Észrevétel:  

A 3. sz. tételben kettő, egymástól független karbantartási munka szerepel (pincében almérő 

beépítése és bejárati kerti szegély javítása). Viszont a bejárati kerti szegély javítása 50.000,- Ft 

alatti tétel, melyet a SZET Kft-nek a megállapodásban meghatározott megbízási díj terhére kellett 

volna elvégeznie. Az 50.000,- Ft-os összeghatár karbantartási feladatonként értetendő, nem pedig 

intézményenként.  

 

Összegzés: 

A napi karbantartási feladatok elvégzéséről elmondható, hogy lehetőségekhez képest 

(rendelkezésre álló személyi állomány, tárgyi és pénzügyi feltételek)  hatékony és gördülékeny. A 

SZET Kft. a bejövő bejelentéseket naprakészen kezeli, a munkák elvégzése folyamatos. Korábban 

gondot okozott az elvégzett munkák leigazolása, ez azonban az intézményi munkalapok 

bevezetésével megoldódott. A nagy, nyári karbantartási munkák tervezésénél és kivitelezésénél 
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viszont gondot okoz a késői igényleadás és egyeztetés, mivel az intézmények csak meghatározott 

ideig vannak zárva, ezért itt mindenkinek határidőre kell dolgoznia.  

A SZET Kft. éves szinten beszámol a tulajdonos Önkormányzatnak a cég éves munkájáról. Mivel 

a Kft-nek több feladatköre van, ezért ezekből a beszámolókból csak az intézmények karbantartási 

munkálataira felhasznált összegek pénzügyi ellenőrzése nem lehetséges.  

 

Javaslatok: 

1. A nyári karbantartásokkal kapcsolatosan a SZET Kft. és az Önkormányzat által kötött 

Megállapodás kerüljön kiegészítésre: A konkrét nyári karbantartási igényeket az intézmények 

adott év április 30-ig küldjék meg a SZET Kft-nek és a Szentgotthárdi Önkormányzati 

Hivatalnak. 

2. Ezzel kapcsolatosan javasolom még, hogy tárgyévben a februári/március havi 

intézményvezetői  megbeszélésen legyen egy külön pont a nyári karbantartási munkálatok 

megbeszélése, és a SZET Kft. ügyvezetője is kapjon meghívást erre a megbeszélésre.  

 

 

Szentgotthárd, 2016. szeptember 09. 

 

 Kern Henrietta 

 belső ellenőr 
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E LŐ T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 

 
Tárgy: Október 23-i rendezvények finanszírozása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az 1956-os forradalom 60. évfordulóját Szentgotthárd Város Önkormányzata méltóképpen 
kívánja megünnepelni. Ezzel kapcsolatban a helyi ’56-os Szövetség elnökével többször 
történt egyeztetés, amely alapján az 1. sz. mellékletben található programtervezet készült. 
 
I. KOPJAFAÁLLÍTÁS 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Forradalom 50. évfordulóján alakította ki és avatta fel 
az ’56-os Emlékparkot/Emlékerdőt. Akkor megfelelő pénzügyi fedezet hiányában teljesen 
nem készült el az emlékhely, például emlékművet nem állítottunk, pedig a tervekben 
szerepelt. A 60. évfordulóra készülve ismét előkerültek az egykori tervek és ez alapján a város 
az ’56-os Szövetség helyi szervezetével egyetértésben egy kopjafát kíván állítani a forradalom 
emlékére. 
 
A kopjafa anyagát szolgáló fát a Szombathelyi Erdészeti Zrt. térítésmentesen , természetbeni 
adományként felajánlotta. A fafaragó jelképes 50.000,- forintért készíti el a kopjafát. 
Szállítási költségként merül fel (a fafaragó Nemeskoltán készíti el a kopjafát) 25.140.-Ft, a 
szállítást a SZET Kft. végzi. További költségként merül fel : 
- kopjafa talapzatának kialakítása: 137.000,- Ft 
- a parkban lévő információs tábla felújítása: 50.000,- Ft 
 
A kopjafaállítással kapcsolatos jelenleg ismert várható kiadások összesen: (bruttó) 
262.140,- Ft.  
 
 
II. KÖNYVKIADÁS, KÖNYVBEMUTATÓ 
 
A Honismereti Klub tagjai, illetve gimnazista diákok felkerestek olyan a még a városban 
illetve a város környéken élő személyeket, akik visszaemlékeztek az akkori időszakra, a 
forradalomra. Az interjúkat lejegyezték, a közel 80 oldalas anyagot Horváth Zsuzsanna és 
Csuk Ferenc lelkes honismereti klubtag összeállította és lektorálta. Az összegyűjtött anyagból 
ugyancsak az ’56-os Szövetség Szentgotthárdi Szervezet elnökével történt egyeztetést 
követően az évfordulóra jelentetjük meg a könyvet  „A MI FORRADALMUNK   
Szentgotthárdi és környékbeli szemtanúk visszaemlékezései” címmel. A könyv szerkesztése a 
napokban zárul, a megjelenés október 15-16. időpontra várható, a könyvkiadó (Szülőföld) 
előzetes tájékoztatása szerint 700 példány nyomtatása (bruttó) 1.200.000.-Ft-ba kerül. 
 
A könyvbemutató tartásával kapcsolatban felmerülő költség (fogadás): 75.000.-Ft 
 
A könyvkiadással közvetlenül kapcsolatban felmerülő várható kiadások összesen: 
(bruttó) 1.275.000,- Ft. 
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III. EGYÉB KIADÁSOK 
 
� szállásköltség (a könyvbemutatóra érkező vendégek, illetve az ünnepi szónok számára): 

kb. 315.000,- Ft 
� étkezés: október 22-én ünnepi vacsora (10 fő számára): 60.000,- Ft 
� útlezárás költsége: tervezett 80.000,- Ft (pontos összeg csak számlázást követően lesz 

ismert) 
� egyéb előre nem ismert költség: 25.000,- Ft 
 

Egyéb kiadások összesen: (bruttó) 480.000,- Ft 
 
Az ’56-os Emlékbizottság felhívással fordult az önkormányzatok felé, miszerint az emlékév 
2017. június 16-ig tart, és ehhez a Kormány is jelentős pályázati forrást különített el a 
megemlékező kezdeményezések támogatására. Lényege, hogy felhívják a települések 
figyelmét, hozzák létre saját ’56-os „büszkeségpontjaikat”, létesítsenek emlékhelyeket, újítsák 
meg a már meglévőket. Szentgotthárd Város Önkormányzata a 60 éves évfordulóval 
kapcsolatos kiadások fedezetére pályázatot kíván benyújtani, erről a másik előterjesztésben a 
Tisztelt Képviselő-testület tájékoztatást kapott. (A pályázatoknál a reprezentációt kivéve lehet 
a költségekre pályázni.) 
 
Reményeink szerint a költségek nagy részét a beadandó pályázatokból tudjuk majd 
finanszírozni, így ténylegesen csak kis mértékben terhelik a költségvetést az évfordulóval 
kapcsolatos kiadások – a tervezett programokat ugyanakkor a pályázat elbírálásától 
függetlenül szeretnénk megtartani.  
 
A 2016. évi költségvetésben 200.000,- Ft összeggel terveztünk áll az október 23-i 
rendezvény kiadásainak fedezetére, tehát ekkora összeg már rendelkezésre áll a 
költségvetésben. Az ’56-os Szövetség helyi szervezete 50.000,- forinttal tud az október 20-i 
könyvbemutatót követő fogadás költségeihez hozzájárulni. Tehát mindösszesen (bruttó) 
1.767.000,- Ft további forrásra van szükség a tervezettek megvalósításához. 
 
 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 
1. Mi indokolja, miért szükséges?  

Az 1956-os forradalom 60. évfordulójának méltó ünneplése, a hősöknek megfelelő, 
maradandó emlék állítása az utókor számára. 

2. Rendelkezésre állnak-e a szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek?  
A költségvetésben erre 200.000,- Ft forrás szerepel, amely csekély töredéke a 
„büszkeségpont” kialakítása illetve az interjúkötet kiadás költségeinek– a fennmaradó 
forrást tehát meg kell keresni hozzá. Személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 

3. Mi a hosszú távú kihatása? 
Mind a kiadandó könyv, mind a kopjafa állítása méltó emléke 1956-nak, illetve a város 
helytörténeti értékeit gazdagítja. 

4. Mi történik a kopjafaállítás, illetve a könyvkiadás elmaradása esetén?  
A város nem a tervezett módon tud megemlékezni a jeles évfordulóról. 

5. A kopjafaállítás, illetve a könyvkiadás társadalmi, gazdasági hatása: 
Társadalmi: az ’56-os szövetség és a lakosság megelégedésére a hősöknek és 
áldozatoknak a kerek évfordulón emlék „állítás”. 
Gazdasági: nincs 
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6. A kopjafaállítás, illetve a könyvkiadás környezeti, egészségi következményei: nincs. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 
megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! 
 
 

Határozati javaslat: 
 

5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megismerte 
és az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából tervezett megemlékezésre összesen 
2 millió Ft összeget biztosít a ……. terhére. 

     Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 19. 
 
                          
              dr. Gábor László 
                            Önk. és Térségi Erőforrások v.     
Ellenjegyezte:  
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

TERVEZETT PROGRAM 
AZ 1956. ÉVI FORRADALOM 60. ÉVFORDULÓJÁN 

 
 
2016. október 20. (csütörtök), 17.00 óra, Színház 
 
A MI FORRADALMUNK  
 

Szentgotthárdi és környékbeli szemtanúk visszaemlékezései c. interjú kötet 
bemutatása 
Polgármesteri köszöntő, ’56-os szövetség elnökének köszöntője, a könyv szerkesztésének 
bemutatása – Horváth Zsuzsanna vezetésével, közben rövid, élő visszaemlékezések (Ugri 
Mihály, Felegyi Pál a kethelyi laktanya egykori parancsnoka, amennyiben eljönne Mrs. 
Piroska Hári leánya Kovács Károlyné, kiadó részéről Farkas Csaba. 
 
A könyvbemutató után a Színház aulában állófogadás–’56-os Szövetség és 
Önkormányzat szervezi. 

 
 
2016. október 22. (szombat), 16.00, ’56-os Emlékpark  
 

- Ökumenikus Istentisztelet 
- Polgármesteri köszöntő 
- Kopjafaavatás, megáldása 
- Rövid kulturális műsor  
- Jó idő esetén séta a fúvószenekar felvezetésével a Rába hídtól a koszorúzás 

helyszínére. (Rossz idő esetén buszok szállítják a résztvevőket.) 
 
 
2016. október 22. (szombat), 17.15, Hősi Emlékmű 
 

- „Magyarország „ c. dal éneklése (Fazekas Anna gimnazista előadásában) 
- Ünnepi köszöntő - Karacs Zsigmond történész, az Országos ’56-os Szövetség 

elnökségi tagja, Felügyelő Bizottsági tag 
- Koszorúzás 

 
 
2016. október 22. (szombat), 19.00, Csákányi László Filmszínház  
 

- ’56-os film vetítése (pontos cím még nem ismert) 
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 

 
Tárgy: Köztéri wi-fi hálózat kialakítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2014 januárjában már tárgyalta és támogatta köztéri wi-fi hálózat 
kialakítását Szentgotthárd belvárosában. A döntést követően hosszú előkészületek végén az a 
vállalkozó aki az akkori általunk elfogadott összegért megcsinálta volna ezt a szolgáltatást 
végül visszalépett. Az akkor megszavazott összeget az önkormányzat más célokra 
felhasználta. Ezt követően más vállalkozást kerestünk – de senki nem tudott nekünk is 
megfelelő összegért ajánlatot adni. Ugyanakkor jól tapasztalható módon Szentgotthárdra 
egyre több turista látogat, a városi rendezvények száma is jelentősen megnőtt az elmúlt 
időszakokban, így egyre több alkalommal merül fel ismét a belvárosi ingyenes wi-fi 
szolgáltatás szükségessége. 
 
A szolgáltatással közvetlenül meg lehet szólítani a turistákat, olyan időpontokban – napi 24 
órában – és olyan helyeken is, amire eddig nem volt lehetőség. A szolgáltatás keretében a 
városközpontban (a szűken értelmezett belvárosban: Széll Kálmán tér, barokk kert, Várkert 
Színház előtti tér) laptop, okos telefon, stb. segítségével lehetne ingyenes interneteléréshez 
jutni és ennek segítségével főképp turisztikai, idegenforgalmi és egyéb (köz)szolgáltatások 
információjához hozzáférni. Nagyméretű fájlokat nem lehetne letölteni, de böngészni, 
levelezni korlátozott időtartamig lehetne, emellett pedig olyan információkra tudnánk felhívni 
a turisták és a járókelők figyelmét, mint pl. helyi programok, szállások, vendéglátóhelyek, 
akciók, más hasznos információk. A gyakorlatban szemléltetve: a belvárosban sétáló turista 
jelzést kap, hogy ingyenes wi-fi hálózatra csatlakozhat, a csatlakozás során pedig 
Szentgotthárd város reszponzív honlapja jelenik meg elsőként a telefonján, rajta az aktuális 
helyi hírekkel, programokkal, a látnivalókkal, nyitvatartási időkkel, illetve egyéb olyan 
hasznos információkkal, amelyek érdekelhetik. Az a tapasztalat, hogy ilyen ingyenes wi-fi ma 
minden idegenforgalmi szempontból célokat maga elé tűző településen létezik, gyakran a 
Szentgotthárdnál kisebb helyeken is. Nagy kár, hogy ebben lemaradtunk. 
 
A programok / információk kapcsán ez a helyieknek is hasznosnak bizonyulhatna, de a 
szolgáltatás alkalmas lenne arra is, hogy egyfajta visszacsatolást / visszajelzést kapjunk a 
hozzánk látogatóktól. 
 
Előzetes árajánlatokat kértünk be a megvalósításra, ez alapján 648.800,- Ft + ÁFA összegbe 
kerülhet ennek a rendszernek a kialakítása Szentgotthárdon. (Ehhez még hozzájön egy kb. 
bruttó 30-40.000,- Ft-os kültéri sugárzó, amely az ajánlatból egyelőre hiányzik, viszont 
szükséges ahhoz, hogy a Széll Kálmán teret a Gimnáziumtól a körforgalomig a szolgáltatással 
lefedjük.)  
 

Hatásvizsgálat 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  
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A legtöbb városban van már kiépített köztéri wi-fi, amely a ma már általánosan 
elterjedtnek számító mobil eszközökkel (telefon, tablet, laptop, stb) elérhető illetve azt 
kell mondani, hogy ezekre tömeges igény van – első sorban az idelátogatók részéről de 
fontos lehet az itt lakók számára is. A cél ezzel az. hogy a turisták minél több 
információhoz jussanak az adott település meglátogatásakor. Szentgotthárdon ez még 
hiányzik, de a hozzánk érkező turisták megnövekedett száma miatt meg kell oldanunk 
a kivitelezést. 

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

Külön tervezve a költségvetésben ekkora összeg nincs.  

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A kivitelezés költségein túl a működés közben merülhetnek fel, javítási, szerelési 
költségek, ha probléma lép fel, de ezek nem lesznek jelentős költségek.  

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns. 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A köztéri wi-fi kialakításának hiánya miatt jelentősen elmaradunk a többi 
idegenforgalomra is alapozó településtől, továbbra sem tudjuk ezt a ma már elvárt 
szolgáltatást nyújtani a hozzánk érkező turistáknak.  

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Az előterjesztésen és a szerződés előkészítésén, majd a számla kiegyenlítésén túl nincs 
más adminisztratív teher.  

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

Határozati javaslat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi, 
belvárosi köztéri WI-FI hálózat kiépítését TÁMOGATJA , annak kialakítását bruttó 
900.000,- Ft összeghatárig a ………………. terhére biztosítja.  
Határidő: azonnal, kiépítésre: 2016 ősz 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

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

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete NEM TÁMOGATJA  
a köztéri wi-fi szolgáltatást kiépítését a (bel)városban. 
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Határidő: azonnal, kiépítésre: 2016 ősz 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
                        

Szentgotthárd, 2016. szeptember 19. 
 
 
                                                                                                              Huszár Gábor 
                                                                                                               polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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E LŐ T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 

 
Tárgy: Október 23-i rendezvények pályázati lehetőségei 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az 1956-os forradalom 60. évfordulóját Szentgotthárd Város Önkormányzata is méltóképpen 
kívánja megünnepelni. 
Az ’56-os Emlékbizottság felhívással fordult az önkormányzatok felé, miszerint az emlékév 
2017. június 16-ig tart, továbbá a Kormány is jelentős pályázati forrást különített el a 
megemlékező kezdeményezések támogatására. A felhívás lényege, hogy  felhívják a  
települések figyelmét, hozzák létre saját ’56-os „büszkeségpontjaikat, létesítsenek 
emlékhelyeket, újítsák meg a már meglévőket. 
 
I. Szentgotthárd Város Önkormányzata a Forradalom 50. évfordulóján alakította ki és avatta 
fel az ’56-os Emlékparkot/Emlékerdőt. Az akkor elkészült emlékerdő területére elképzelt 
emlékmű a mai napig nem valósult meg,   ( 1. sz. Melléklet ) E területen lehetne továbblépni a 
következők szerint: 
 
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot  valamint a  kapcsolódó  történelmi eseményeket 
felidéző , hősöknek  és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett  „ Büszkeségpontok” 
létrehozására szóló KKETTKK-56P – 02 jelű pályázat lehetőséget biztosít új emlékmű 
állítására, egyben az emlékmű környékének rendbetételére. ( 2. sz. Melléklet) 
Az ’56-os Szövetség Szentgotthárdi Szervezete elnökével történt többszöri előzetes 
egyeztetés alapján az eredeti elképzelések alapján az évfordulóra Kopjafa avatására kerül sor. 
 
A fent nevezett pályázat  támogatható tevékenységek körébe bele illik  az új emlékmű állítása. 
 
A támogatási időszak : 2016. március 01. – 2017. április 30. 
 
Az elnyerhető támogatás mértéke: 5.000.000.-Ft. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás , előfinanszírozás formájában. Önrész 
biztosítása nem kell. 
 
Beadási határidő : folyamatos 
 
II. Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot  valamint a  kapcsolódó  történelmi 
eseményeket felidéző , hősöknek  és az áldozatoknak emléket állító tudományos kötetek, 
ismeretterjesztő kiadványok, irodalmi alkotások megjelentetésére szóló KKETTKK-56-P -01 
jelű „ Mansfeld Péter „ pályázat pedig   könyv megjelentetését támogatja. ( 3. sz. Melléklet ) 
 
Tavasszal a helyi ’56-os Szövetség egyik tagjának javaslatára a Honismereti Klub tagjai, 
illetve gimnazista diákok felkerestek olyan a még a városban illetve a város környéken élő 
személyeket, akik visszaemlékeztek az akkori időszakra, a forradalomra. Az interjúkat 
lejegyezték , a közel 80 oldalas  anyagot Horváth Zsuzsanna és Csuk Ferenc lelkes 
honismereti klubtag összeállította és lektorálta. Az összegyűjtött anyagból ugyancsak az ’56-
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os Szövetség Szentgotthárdi Szervezet elnökével történt egyeztetést követően az évfordulóra 
könyvkiadását terveztük  „ A MI FORRADALMUNK   Szentgotthárdi és környékbeli 
szemtanúk visszaemlékezései” címmel. 
 
A nevezett pályázat támogatható tevékenységei között szerepel az emlékiratok, interjúk, 
interjúkötetek.  
 
A támogatási időszak : 2016. március 01. – 2017. április 30. 
 
Az elnyerhető támogatás mértéke: 5.000.000.-Ft. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás , előfinanszírozás formájában. Önrész 
biztosítása nem kell. 
 
Beadási határidő : folyamatos 
 
A pályázónak vállalnia kell , hogy a pályázat keretében  elkészült mű legalább 500 
példányban  megjelenik. 
 
A pályázatok lehetőséget biztosítanak mind a „Büszkeségpont „ ( kopjafa ) , mind a 
könyvkiadás költségeinek  részben vagy teljes mértékben történő támogatására. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 
megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! 
 

Határozati javaslat: 
 

6. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megismerte 
és felkéri a Hivatalt, hogy az ’56-os Emlékerdőbe tervezett Kopjafa állítására a 
KKETTKK-56P – 02 jelű pályázatot nyújtsa be a  Közép-és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1956-os Pályázati Irodához    

       Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 
7. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megismerte 

és felkéri a Hivatalt, hogy  „ A MI FORRADALMUNK   Szentgotthárdi és környékbeli 
szemtanúk visszaemlékezései” című interjúkötet kiadására a   KKETTKK-56P – 01 jelű 
pályázatot nyújtsa be a  Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány 1956-os Pályázati Irodához    
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 
              dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 19. 
 
 
                         Huszár Gábor 
               polgármester 
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Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző 
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1.sz. Melléklet 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 

 
Tárgy: Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16) 
pályázati lehetőség 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Megjelent Magyarország Kormányának felhívása a kulturális intézmények által, a nevelési-
oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának 
kompetenciafejlesztésének támogatása érdekében. 
 
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum máris programot dolgozott ki a lehetőség 
megragadására, amelyről az Igazgató által megküldött kérelemben (lásd: 1. számú melléklet) 
részletesebben olvashatunk. 
 
Pozitív elbírálás esetén az óvodások, iskolások és gimnazisták számára szakköröket, 
foglalkozássorozatokat, tehetséggondozó-, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokat 
szervezne az intézmény 2017. szeptember 1. – 2019. január 31. között, 18 hónapon 
keresztül. A foglalkozások megtartása mellett – hozzávetőlegesen 2,5 M Ft mértékig – 
eszközbeszerzésre is lehetősége nyílik az intézménynek. 
 
A projektben együttműködő partnerek a kistérség nevelési-oktatási intézményei, így – többek 
között - a SZOI tagintézményei és a III. Béla Szakképző Iskola is. A Játékvár Óvodában azért 
nem kerülhetett bele a programba, mert ott nincs hátrányos helyzetű gyerek nyilvántartva. 
(Mivel a kiírás szerint az együttműködő intézmények 25 %-a lehet óvoda, így azt a két óvodát 
kellett választani, ahol sok hátrányos helyzetű gyerek van a térségben.) 
 
A pályázat keretében 25 millió Ft támogatást igényelne meg a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
és Múzeum. A pályázati támogatás 100 %-os intenzitású, saját forrás biztosítására nincs 
szükség hozzá.  
 
A Gimnáziumban, az Arany iskolában és Felsőszölnökön kézműves szakkört terveznek, a III. 
Béla Szakképző Iskolában színjátszót (a korábbi hagyományoknak megfelelően). Igazgató 
Asszony elmondta, hogy 10 foglalkozás-sorozatot terveznek, az iskolákban 
könyvtárhasználatot, a két óvodában pedig manuális foglalkozásokat. Mindegyik 
intézményben az óvónők és a tanárok tehetséggondozást, fejlesztő- és felzárkóztató 
foglalkozásokat vállalnak. 15-20 fő helyi pedagógust is terveznek bevonni a programba.  
 
Fenntartási kötelezettséget mindössze annyit ír elő a felhívás, hogy a projekt befejezésétől 
számított 5 évig évente legalább egy programot meg kell valósítani együttműködő 
partnerenként. Ebben az időszakban a helyi pedagógusok vállalják a fejlesztő, 
tehetséggondozó foglalkozások megtartását (munkaidejükben, illetve az amúgy is szokásos 
korrepetálások keretében), ezért már nem kell majd megbízási díjat fizetni, illetve a 
foglalkozások anyagköltségét is úgy tervezik, hogy a fenntartási időszakban ne merüljön fel 
költség. 
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A pályázat benyújtására 2016. 10.17. naptól 2018.10.17-ig van lehetőség, a Könyvtár már az 
első elbírálási blokkon belül, azaz 2016.11.17-ig szeretne pályázni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és támogatja, hogy a 
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum támogatási kérelmet nyújtson be a „Kulturális 
intézmények a köznevelés eredményességéért” elnevezésű, EFOP-3.3.2-16 kódszámú 
pályázati felhívásra a kérelemben foglalt tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Molnár Piroska igazgató 
 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 15. 
 
                                                                                                               Huszár Gábor 
                                                                                                               polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. számú melléklet 
 
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 
Szentgotthárd 
Széll Kálmán tér 2. 
9970 
Tel.: 94/380-113, 94/554-128 
Fax: 94/554-129 
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

 
 

Tárgy: Kérelem az EFOP pályázaton való részvétel iránt 
 
 
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 
Szentgotthárd 
Széll Kálmán tér 11. 
9970 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum részt kíván venni a Kulturális 
intézmények a köznevelés eredményességéért elnevezésű, EFOP-3.3.2-16 kódszámú 
pályázaton. 
 
A pályázat beadására a könyvtárnak önállóan van lehetősége. Kérem a tisztelt Képviselő-
testületet, hogy járuljon hozzá a pályázat benyújtásához. 
 
A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás 
gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és 
tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket 
kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A kulturális intézmények által 
megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet 
játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív 
gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, 
növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő 
képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Emellett a konstrukció hozzá kíván 
járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint 
további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás 
fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.  
 
A konstrukcióval elérni kívánt részcélok:  
- a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség 
(együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően,  
- a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának 
és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.  
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Célcsoport: 
- az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek,  
- a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők  
Különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alulteljesítők. 
Megpályázni kívánt tevékenységek: 

 
- szakkörök 
- foglalkozássorozatok 
- tehetséggondozó kiscsoportos foglalkozások 
- fejlesztő, felzárkóztató kiscsoportos foglalkozások 

 
A pályázati projekt ütemezése: 
 
Beadási határidő: 2016. október 17. – 2016. november 17 
Tervezett megvalósítás: 2017. szeptember 1. – 2019. január 31. (18 hónap) 
 
A támogatás összege: 
 
A pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke 8 együttműködő intézmény esetében: 
25.000.000 Ft 
A pályázat bruttó elszámolású, a támogatás 100 %-os intenzitású. 
A projekt összegének 10 %-ig kis értékű eszközbeszerzésre is lehetőség van. 
 
Együttműködő partnerintézmények: 
 
- SZOI tagintézményei: 
 Vörösmarty Gimnázium 
 Széchenyi Iskola 
 Arany Iskola és eltérő tantervű tagozat 
 Általános Iskola, Magyarlak 
- III. Béla Szakképző Iskola 
- Rönöki Kerekerdő Óvoda 
- SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 
- Kossics Iskola, Felsőszölnök 
 
Fenntartási kötelezettség: 
A pályázó a projekt befejezésétől számított 5 évig évente legalább egy program megvalósítása 
együttműködő partnerenként. 
 
 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 15. 
 

Támogatásukban bízva, tisztelettel: 
 
 

Molnár Piroska 
könyvtárigazgató 
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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 

 
Tárgy: Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület kérelme 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-
testülethez, hogy Szentgotthárd Város Fúvószenekarának szertárat és próbatermet biztosítani 
szíveskedjen.  
 
A Zenekar jelenleg a színház egyik öltözőjében tartja hangszereit, viszont a helyiség nem 
alkalmas erre, hőmérséklete ingadozik, így a hangszerek jelentősen károsodhatnak. A hely 
szűke miatt ráadásul nem is tudják egy helyen tárolni a hangszereiket, kottaállványaikat, 
egyéb szükséges eszközeiket. A Zenekar egyik legnagyobb anyagi és szellemi tulajdona a 110 
év alatt összegyűjtött kottatár jelenti, melynek jelentős részét az egyik zenekari tag padlásán 
tartják. Nehezen megoldható így a kották biztosítása, illetve az új repertoár tervezése is, mivel 
a szakmai vezetés részére nem érhető el napi szinten a kottatár. További értékeik, díjak, 
kitüntetések szintén az egyik tag lakásán vannak. A Zenekar adminisztrációja, házi pénztára is 
egy helyen kellene, hogy legyen, viszont jelen állás szerint ez sem kivitelezhető, mint ahogy a 
ki nem osztott egyenruhák tárolása sem megoldott. 
  
A zökkenőmentes egyesületi működéshez és a zenekari tevékenységek magas színvonalon 
történő végzéséhez szükséges rendezni a szertár és próbaterem problémáját. Ehhez 
önkormányzati segítségre van szükségük, mivel önerőből mindent nem tudnak megoldani.  
 
Ahhoz, hogy a Zenekar normális körülmények között tudjon működni, az alábbiakra lenne 
szükségük:  

- 50 zenész befogadására képes próbaterem rendszeres használatra 
- szertár a próbaterem közelében, állandó elektromos ellátással, alacsony 

hőingadozással, ahova a vezetőség bármikor bejuthat 
- a szertár elég nagy legyen a hangszerek, kottaállványok, kottatár, egyesületi 

adminisztráció, ruhák, díjak, relikviák tárolásához. 
 
Amennyiben a Művelődési Ház (Kossuth L. út 7.) emeletének nyugati részén a Zenekar 
számára lehetővé válik a szertár berendezése, úgy annak festését, polcozását a zenekar tagjai 
társadalmi munkában elvégzik. Továbbá a szertár mellett szükségük van egy próbateremre is, 
ehhez az emeleti nagyteremet szeretnék használni. 
Nem vitás, hogy Szentgotthárd Város egyik fontos kulturális szereplőjéről van szó, a 
fúvósegyesület számtalan esetben képviseli Szentgotthárd városát a különböző 
rendezvényeken – szerte a megyében és az országban illetve nagyon fontos és készséges 
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szereplője a szentgotthárdi rendezvényeknek is – amikor szüksége van rájuk a városnak, 
mindig rendelkezésre állnak. Ennek megfelelően érdemes hozzáállni a kérésük teljesítéséhez. 
Ugyanakkor jelen pillanatban a művelődési ház épületén kívül más alkalmas helyiséget nem 
is tudunk megnevezni – miközben több szempontból is napirenden van a Művelődési Ház 
épületének a sorsa: felújításra szorul, önkormányzati pályázat már van beadva az épület 
felújítására, ugyanakkor az épület korszerűsításáre elképzelésekkel a kormányhivatal is 
rendelkezik. A kormányhivatal képviseletében az is elhangzott, hogy további helyre lenne 
szükségük majd idővel és azt a Kossuth L. u 7. alatti épületben képzelik el – összességébn 
tehát ma még nem lehet megmondani, hogy meddig és milyen helyiségek állhatnak majd az 
önkormányzat rendelkezésére. A jelen pillanatban a fúvósok elhelyezésére  szóba jöhető 
épületrész: a nagyterem illetve a felső szinten raktárnak alkalmas helyiségek – 
önkormányzatunknak mint tulajdonosnak a rendelkezésére állnak  
 
Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, arról döntést hozni szíveskedjék! 
 

Határozati javaslat 
 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 
Fúvóskultúrájáért Egyesület kérelmét megismerte és TÁMOGATJA  

A/ azzal, hogy - a Művelődési Ház felújítását követően - az épület emeleti 
nagytermét és nyugati helyiségét a Zenekar működéséhez szükséges módon és 
időben, térítésmentesen rendelkezésére bocsátja, 
B/ ……………….. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 

Fúvóskultúrájáért Egyesület kérelmét jelenleg NEM tudja támogatni .  
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
2016. szeptember 19. 

 
        Huszár Gábor 
         polgármester 

 
 
Ellenjegyezte:  
Dr. Dancsecs Zsolt 
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1. sz. melléklet 
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselőtestület 2016. szeptember 28-i képviselő-testületi ülésére 
 
Tárgy: Szalafő község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása – 
előzetes tájékoztatás   
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
  

Szalafő község Önkormányzata, mint szomszédos – közös közigazgatási határú – települést, arról 
tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 
módosításába kezdett. 

Egyúttal kérik az Önkormányzat arra vonatkozó tájékoztatását, mely szerint a rendezés alá vont 
területtel kapcsolatban a szentgotthárdi önkormányzat rendelkezik-e olyan tervekkel, melyek a 
tervezett rendezést befolyásolják..  

Előbbieken kívül arra vonatkozó nyilatkozatot kérnek, hogy Önkormányzatunk a véleményezési 
eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni. 

A megkeresés kapcsán megállapítást nyert, hogy Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan tervekkel, 
melyek a szalafői helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását befolyásolnák. 

A koncepció elfogadását a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szabályozza, melynek rendelkezései 
szerint a megkeresett fél – jelen esetben az Önkormányzat - kinyilváníthatja, ha a véleményezési 
eljárásban nem kíván venni. Ebben az esteben a szalafői Önkormányzat részéről az ügyben több 
megkeresés nem érkezni.  

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 
 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata  a szalafői helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv módosítását befolyásoló tervekkel nem rendelkezik. 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy a 
szalafői  helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás véleményezési eljárás  
további szakaszaiban részt kíván venni, a véleményezési dokumentációt elektronikus 
adathordozón kérjük megküldeni.   
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Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 

 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 12. 
 
             Fekete Tamás 
                városüzemletetési vezető  
 
Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt 
            jegyző 
1.számú melléklet  
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2016. szeptember 28-i képviselő-testületi ülésére 

 
Tárgy:  Településrendezési felvetések: - I.  lakóterület hasznosítása Rábatótfalu városrészben 

- II. külterületi lakott helyként való átminősítés kezdeményezése 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentgotthárd településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát a Képviselő – testület 
nemrég fogadta el. Azóta a gyakorlatban is figyeljük, hogy merülnek-e fel a gyakorlatban 
módosítási igények. Van néhány terület amiről már az elfogadáskor mondtuk, hogy 
másképpen kell szabályozni de nem volt már idő akkor az egyeztetésekre – ezek korrekciójára 
sort kell keríteni. Ugyanakkor a napi gyakorlatban is szembesülünk problémákkal, de 
tulajdonosok is keresnek meg bennünket igényekkel. Ezeket az igényeket most összegyűjtjük 
és év végi vagy jövő év eleji kezdéssel el fogjuk indítani a módosításokat. Ezek közül kettő új 
igény a mostani előterjesztés tárgya. 
 

I. 
 

Rábatótfalu városrészben az 1. számú mellékletként csatolt helyszínrajzon jelölt területen 
telektulajdonosok a meglévőtől eltérő telekhasznosítás lehetőségére irányuló intézkedéseket 
tettek, munkálatokba kezdtek. 
 
 
A jelenlegi helyzet:    
A terület adottságai:  csapadékvíz-elvezető rendszer nincs, feltáró utak nincsenek, víziközmű 
közvezetékek nincsenek. A terület kialakult telkeinek jelentős része – 6 darab telek -  egy kb. 
4 m széles magánútról közelíthető meg,  négy,  családiházzal beépített telek pedig további 
magánutakról. 
 
Hatályos rendezési tervi előírások: A szabályozási terv a  jelölt területet a beépítésre szánt 
terület  - lakóterület – falusias lakóterület – Lfk-SZ3 jelű kialakult építési övezetbe sorolja. Az 
övezetben az építési telek legkisebb szélessége 20 m, a legkisebb terület 1200 nm. 
 
Ezen építési telekméretek figyelembevételével a 3790 és a 3789/1 hrsz-ú telek területe ketté 
osztható, a 3792 hrsz-ú telek területe: (16.324 nm) a megközelítéshez szükséges területtel is 
számolva akár 10 db építési telek méretét, a 4150 hrsz- ú telek területe: (8955 nm) a 
megközelítéshez szükséges területtel is számolva 5 db építési telek méretét is kiteszi. 
 
Elméletileg akár 25 db építési telek is kialakítható a területen. 
 
Néhány telek magánúttal való megközelítése, bekötővezetékkel való ellátása működőképes, 
de ilyen számú építési telek „jó működése „ rendezett közutak csapadékvíz-elvezető árkok, 
közvezetékek nélkül az érintett felek számára problémákat okozhat, és ilyenkor, mint néhány 
esetben már előfordult,  elvárás az Önkormányzat segítségnyújtása mind anyagi, mind 
szakmai értelemben.   
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Megoldási javaslat: 
Az Önkormányzat településrendezési feladatellátása körében szabályozza a területhasznosítás 
feltételeit, melynek keretében az alábbi intézkedéseket teheti az ügy kapcsán: 
    
A terület adottságaira figyelemmel a legkedvezőbb megoldásnak az tűnik, ha olyan legkisebb 
építési telekméret lesz meghatározva a területen, mely olyan számú építési telek 
kialakíthatóságát teszi lehetővé, amit a meglévő, illetve a szabályozási tervlapon kijelölt  úttal 
való ellátottság „elbír”. Ennek vizsgálata lenne a módosítás tárgya. 
 
 

II. 
 

 
Soós László és Soós Imre farkasfai lakosok a tulajdonukban levő, Farkasfa városrészen 
elhelyezkedő 0726/74 hrsz-ú telek kapcsán a 2. számú mellékletként csatolt kérelemmel 
fordultak a Képviselő-testülethez. 
 
A jelenlegi helyzet: 
A telek közvetlenül egy kiépített közút mellett helyezkedik el. 
 
Tárgyi telket a  3. számú mellékletként csatolt szabályozási tervlap -  sraffozott terület - 
beépítésre nem szánt terület – mezőgazdasági területként határozza meg. 
 
A kérelem szerinti külterületi lakott helyként történő hasznosítás Farkasfa városrészen több 
területen előfordul, a helyi építési szabályzatunk szerint ennél a besorolásnál  a telken egy 
darab lakóépület, állattartó épület és melléképületek helyezhetők el, a telek közművesítéséről 
az érintett tulajdonos a saját költségén köteles gondoskodni.    
    
A telek az Őrségi Nemzeti Park része, az átminősítés támogatásuk esetén lehetséges. Beépítés 
kizárólag a telek északi részén valósítható meg, a temető védőtávolsága miatt. 
  
  
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 
 
 

Határozati javaslat 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Rábatótfalu 
városrészen a 19/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében jelölt 
terület vonatkozásában a helyi építési szabályzat, szabályozási terv 
felülvizsgálatát. A helyi építési szabályzat és szabályozási terv hivatalból 
kezdeményezendő,  soron következő módosítása alkalmával az e határozat szerinti 
területen különös tekintettel a telekalakítás, az úttal való megközelítés 
vonatkozásában kell a felülvizsgálatot elvégezni.   

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Farkasfa 
városrészen elhelyezkedő szentgotthárdi 0726/74 hrsz-ú telek külterületi lakott 
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helyként való hasznosítási lehetőségének vizsgálatát a helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv hivatalból kezdeményezendő,  soron következő módosítása 
alkalmával.  

 
                Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
  
 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 15. 
 
             Fekete Tamás 
                városüzemletetési vezető  
 
Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt 
            jegyző 
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1.számú melléklet 
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2.számú melléklet  
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3.számú melléklet 
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E l ő t e r j e s z t é s 

 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-ai ülésére 

 
 
Tárgy: 4/2016.(II.25) önkormányzati rendelet módosítása. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

A 2016.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 
 
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 
Közös Önkormányzati Hivatal 
 Önkorm.igazg.tevékenysége                                                          114.808 Ft 
     Ebből: Személyi jutt. 90.400 Ft 
                 Munkaa.terh.jár. 24.408 Ft 
 Közterület rendjének fenntartása                                                            28.321 Ft 
     Ebből: Személyi jutt. 22.300 Ft 
                 Munkaa.terh.jár. 6.021 Ft 
 
Rendelőintézet 
 Járóbetegek gyógyító szakellátása  69.469 Ft 
    Ebből: Személyi jutt. 54.700 Ft 
               Munkaa.terh.jár. 14.769 Ft 
 Járóbetegek gyógyító gondozása  27.305 Ft 
     Ebből: Személyi jutt. 21.500 Ft 
                Munkaa.terh.jár. 5.805 Ft 
 Fogorvosi alapellátás  3.937 Ft 
     Ebből: Személyi jutt. 3.100 Ft 
                Munkaa.terh.jár.                            837 Ft 
 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  15.748 Ft 
     Ebből: Személyi jutt. 12.400 Ft 
                 Munkaa.terh.jár. 3.348 Ft 
 Egészségügyi laboratóriumi szolg.  28.448 Ft 
     Ebből: Személyi jutt. 22.400 Ft 
                 Munkaa.terh.jár. 6.048 Ft 
 Képalkotó diagnosztika.  2.032 Ft 
     Ebből: Személyi jutt. 1.600 Ft 
                 Munkaa.terh.jár.                            432 Ft 
 Fizikoterápiás szolgáltatás  4.191 Ft 
     Ebből: Személyi jutt. 3.300 Ft 
                Munkaa.terh.jár.                             891 Ft 
 Család- és nővédelmi egészségü.gond  14.097 Ft 
     Ebből: Személyi jutt. 11.100 Ft 
                 Munkaa.terh.jár. 2.997 Ft 
 Ifjúság-egészségügyi gondozás  18.669 Ft 
     Ebből: Személyi jutt. 14.700 Ft 
                 Munkaa.terh.jár. 3.969 Ft 
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Móra F. Városi Könyvtár  74.422 Ft 
     Ebből: Személyi jutt. 58.600 Ft 
                Munkaa.terh.jár. 15.822 Ft 
  
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 
 Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 
 SZEOB  146.050 Ft 
 Ebből: Köt.fel. 122.936 Ft 
             Nem köt.f.  23.114 Ft 
 Városi Gondozási Központ                           219.583 Ft 
 Ebből: Köt.fel.  176.022 Ft 
             Nem köt.f. 43.561 Ft 
 Családsegítő és gyermekj. Sz.  85.725 Ft 
  
 Fedezete:Műk.célúktgvi tám. és kiegészítő tám.          852.805 Ft 
 Ebből Kötelező fel               610.616 Ft 
            Nem kötelező fel.                        242.189 Ft 
 
 
2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlék 
/166/2015.(VI.30.)/ 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 
SZEOB                         111.681 Ft 
 Ebből: Kötelező feladat                                   -  Ft 
             Nem kötelező feladat 111.681 Ft 
Városi Gondozási Központ   517.092 Ft 
 Ebből: Kötelező feladat      398.091 Ft 
             Nem kötelező feladat 119.001 Ft 
Családsegítő és gyermekj. Szolgálat                                                                          244.092 Ft 
Fedezete: Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.                              872.865 Ft 
 Ebből Kötelező feladat  642.183 Ft 
           Nem kötelező feladat 230.682 Ft 
 
 
3. Önkormányzati Erőforrások és Külkapcs. Bizottsága terhére előir.átcsoportosítás 
Kiadási pótelőirányzat 
5/2016. sz.határozat Történelmi napok Izolai vendégek fogadása 
Városi rendezvények  /Dologi kiadás/                                                                       690.217 Ft 
Fedezete: Közművelődési tev.tám. (egyéb műk.c.tám.áh.kív.)                        - 690.217 Ft 
 
 
4. Képviselő – testületi határozatok 
180/2016. sz. határozat Farkasfa Kultúrház parkettaburkolat 
Városrészi kultúrházak felújítása /Felújítás/                                                             750.000 Ft 
Fedezete:Állat- egészségügyi ellátás /Dologi kiadás/                                             - 750.000 Ft 
 
182/2016. sz. határozat Elektromos légvezeték szigeteltre való cseréje 
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás 
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Ebből: Beruházás                                                                                                   1.563.370 Ft 
Fedezete:Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felúj /Felújítás/                      - 1.563.370 Ft 
 
150/2016. sz. határozat 090/15; hrsz-ú ingatlan megvásárlása 
Önkormányzati vagyonnal kapcs.gazdálkodás.  
   Ebből: Beruházás                       519.900 Ft 
Fedezete: Belterületi vízrendezés /Beruházás/                                                          - 519.900 Ft 
 
 
 
5. 2015.évi C.tv 3. mell. II.3.a), b), c) pontjában szabályozott Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása  
SZEOB Játékvár Óvoda vizesblokk felújítás 
Működési céltartalék                                                                                               14.128.446 Ft 
Fedezete: Egyéb műk.c.támog. áhn.belül  14.128.446 Ft 
 
 
6. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 
A./ Önkormányzat 
 
AMES KFT támogatás 
Városi rendezvények /dologi kiadás/                                                                       150.000 Ft 
Fedezete: Egyéb működési c. átvett pénzeszköz                                                      150.000 Ft 
 
Fúvószenekar egyenruha 
Város és községgazdálkodás 
Ebből:Működési c. támogatás áhn. kívül  922.400 Ft 
Fendezete: Működési céltartalék zárolás  - 922.400 Ft 
 
Civil alap   
Ebből: Dologi kiadás                                           380.675 Ft 
       Egyéb műk c.támogatás áhn.kívül        - 380.675 Ft 
              
Városi rendezvények 
Ebből: Személyi juttatás - 1.498.612 Ft 
           Munkaad.terh. járulék - 1.255.586 Ft 
           Dologi kiadás 1.255.586 Ft 
           Működési c. támogatás áhn. kívül 1.498.612 Ft 
  
Belterületi vízrendezés, szennyvíz 
 Ebből: Dologi kiadás                                    552.400 Ft 
 Beruházás                                                   - 552.400 Ft 
 
 
B./ Rendelőintézet 
 Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl. /                                              89.841 Ft 
 Ebből : Személyi jutt. 79.155 Ft 
              Munkaa.terh.j. 10.686 Ft 
 Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv  89.841 Ft 
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C./ Móra Ferenc Könyvtár 
 Könyvtári szolgáltatások /Olvasótábor/   
 Ebből : Dologi kiadás  156.000 Ft 
 Fedezete: Működési bevétel / egy.szolg.ellenért.                                                 156.000 Ft 
 
 
D./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal   
 Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./                                              334.700 Ft 
 Ebből : Személyi jutt.  294.895 Ft 
              Munkaa.terh.j.  39.805 Ft 
 Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv                                            334.700 Ft 
  
 Önkormányzat igazgatási tev. /dologi kiadás/                                                       174.200 Ft 
 Fedezete: Intézményi működési bevétel                                                           174 200 Ft                                                                      
  
 Adó, vám- és jövedéki igazgatás                                                                           521.000 Ft 
 Ebből : Személyi jutt.  410.000 Ft 
              Munkaa.terh.j.  111.000 Ft 
 Fedezete: Önkormányzat igazgatási tev.                                                            - 521.000 Ft 
    Ebből: Személyi jutt. - 410.000 Ft 
                Munkaadót terh.j. - 111.000 Ft 
 
 2016.10.02-i Népszavazás költségei 
 Önkormányzat igazgatási tev.                                                                           2.154.314 Ft 
 Ebből :  Személyi jutt.                      1.510.788 Ft 
              Munkaa.terh.j.  441.269 Ft 
              Dologi kiadás 202.257 Ft 
 Fedezete: Egyéb műk. c.tám.bev.áht.belül. egyéb fejezeti kez.                       2.154.314 Ft 
 
 
 
A 4/2016.(II.25.) ÖKT rendelet 2.§.(10) jóváhagyott a költségvetés bevételi és kiadási 

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

szerint módosul. 

 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

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

költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni 

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

naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek. 

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.  
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Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  

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

előírásokkal. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2016. évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

Szentgotthárd, 2016. szeptember 19. 

 

                                                                               Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                          Jegyző 
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1.sz. melléklet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./… (……..) önkormányzati rendelete 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. 
(II.25.) önkormányzati rendelete /továbbiakban: Rendelet/ 2.§ (1) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„ 2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje 
 
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
a) kiadási főösszegét 3.411.496.739,- Ft azaz hárommilliárd-négyszázhétmillió-
egyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy forintban 
b) bevételi főösszegét 3.411.496.739,- Ft azaz hárommilliárd-négyszázhétmillió-
egyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy forintban  
állapítja meg.” 
 
 
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 
forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az 
alábbiak szerint határozza meg: 
(2) Működési bevételek     2.402.647.055 Ft 
a) Intézményi működési bevételek:            275.087.419 Ft  
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele   1.673.499.000 Ft 
c) Működési támogatások:             315.177.490 Ft 
d) Egyéb működési bevételek:            138.883.146 Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek     368.780.446 Ft 
a) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek   12.000.000 Ft 
b) Felhalmozási támogatások     56.001.446 Ft 
c) Egyéb felhalmozási bevételek            300.779.000 Ft 
 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.             394.829.460 Ft 
 
(5) Költségvetési bevételek összesen:  3.166.256.961 Ft 
 
(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  245.239.778 Ft 
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele: 245.239.778 Ft 
 
(7) Finanszírozási bevételek összesen:  245.239.778 Ft 
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3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 
 

a) működési kiadások előirányzatra 1.608.047.339 Ft-ot 
b) felhalmozási kiadások előirányzatra 1.667.572.454 Ft-ot 
c) támogatások kölcsönök nyújtására 74.400.000 Ft-ot 
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 50.252.946 Ft-ot 
e) finanszírozási kiadásra 11.224.000 Ft-ot 
 
határoz meg.” 
 
4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők: 

a) személyi juttatások előirányzata  331.429.789 Ft 
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata  96.520.078 Ft 
c) dologi kiadások előirányzata  746.653.405 Ft 
d) egyéb működési kiadásra  417.894.067 Ft 
 ebből   
da) műk. célú peszk átad. államh belülre     355.269.880 Ft  
db) műk. célú peszk átad. államh kivülre 62.624.187 Ft  
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 0 Ft  
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata  15.550.000 Ft 
 Működési kiadások összesen:  1.608.047.339 Ft 
 
(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 
 
(3) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők: 
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 
3.868.000 Ft összegben, melyből 
 

aa) a polgármester kerete 1.620.415 Ft 
ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 
ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 
 
 
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 46.632.531 Ft összegben, az alábbiak szerint 
 
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 
 

a) Pályázati alap működési 1.600.000 Ft 
b) Intézmény karbantartás 2.848.420 Ft 
c) Rendezvény 1.000.000 Ft 
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d) Környzetvédelmi alap         1.000.000 Ft 
e) Közcélú fogl.dologi 500.000 Ft 
f) Közcélú fogl.pályázati önrész 1.059.407 Ft 
g) Ifjúsági Tanács 1.000.000 Ft 
h) VM Gimnázium évforduló                  1.000.000 Ft 
i) Visszafizetendő áll.tám - Ft 
j) Rendelőintézet 10.000.000 Ft 
k) Civil Alap 810.452 Ft 
l) Egyéb szerv.egy.pályá.önr 1.825.418 Ft 
m) Olimpiai sportolók tám.2 fő - Ft 
n) Fúvószenekar egyenruha 77.600 Ft 
o) Evangélikus Egyházközség  - Ft 
p) PKKE támogatás - Ft 
q) 2015. évi bérkompenzáció 124 Ft 
r) Egyéb tartalék           1.365.000 Ft 
s) 2016.évi bérkomp.,sz.ágazati pót.          5.770.533 Ft 
t) Maradvány          2.647.131 Ft 
v) SZEOB vizesblokk felújítás        14.128.446 Ft 
 
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 315.177.490 Ft 
állami támogatásban részesül. Az állami támogatásból 236.137.337 Ft nem kerül folyósításra. 
 
6.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
              Huszár Gábor                                                    Dr.Dancsecs Zsolt 
   polgármester                            jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
            2016. szeptember …….. 
 
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Indokolás a Rendelettervezethez: 
 
1.§. 
A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-, 
változásával foglalkozik. 
2.§. 
A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi. 
3.§. 
A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-, 
kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként. 
4.§ 
A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként, 
valamint a tartalék változását mutatja be. 
5.§. 
Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be. 
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E L ŐT E R J E S Z T É S  
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. szeptember 28-i ülésére 
 

Tárgy: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2014. 
január 18-án lépett hatályba, felváltva az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről 
szóló 1998. évi III. törvényt. Ezzel egy időben hatályon kívül helyezték a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 45-51. §-át, ami a 
népszavazásról rendelkezett. 
 
Korábban az Ötv. 50. § (2) bekezdése adott felhatalmazást arra, hogy a képviselő-testület 
rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeit, eljárási 
szabályait. Ennek Szentgotthárd a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 
26/2001. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletben tett eleget. 2014. október 1-jétől viszont már 
az Nsztv. VI. Fejezete rögzíti a helyi népszavazási eljárásra vonatkozó szabályokat, a népi 
kezdeményezés intézménye pedig megszűnt. 
 
Az Nsztv. 34. §-a rögzíti, hogy helyi népszavazást kezdeményezhet a képviselő-testület 
tagjainak legalább egynegyede, a képviselő-testület bizottsága, illetve az önkormányzati 
rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok 
10 %-ánál, és nem lehet több a választópolgárok 25 %-ánál. A képviselő-testület köteles 
elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú 
választópolgár kezdeményezte. 
 
Az Nsztv. 92. §-a felhatalmazást ad arra (és csak arra), hogy a helyi önkormányzat képviselő-
testülete rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számát. 
 
A helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 26/2001. (VIII. 30.) önkormányzati 
rendelet szerint helyi népszavazást a választópolgárok legalább 15 %-a, illetve külön 
törvényben meghatározott esetben a csak a városrészt érint ügyekben a település városrészen 
lakó választópolgárainak legalább 15 %-a kezdeményezhette a polgármesternél.  
 
A jövőben is 15 % körül javasolnám meghatározni a kezdeményezéshez szükséges létszámot. 
Szentgotthárdon a választásra jogosultak száma 6753 fő, annak 15 %-a 1012,95, ami alpján 
javaslom 1000 főben (14,8 %) meghatározni a minimálisan szükséges létszámot. Ez a létszám 
a jelenleg hatályos törvénynek mindaddig megfelel, amíg a városban a választásra jogosultak 
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száma 4000 és 10000 fő között van. Településrészi szintű helyi népszavazás kiírására már 
nincs törvényi lehetőség. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a helyi népszavazásról és a népi 
kezdeményezésről szóló 26/2001. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
mellett alkossa meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény megköveteli valamennyi jogszabálytervezet esetén egy 
előzetes hatásvizsgálat elkészítését és önkormányzati rendelet esetén arról a Képviselő-
testület tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy tervezett rendeletmódosításnak 
- nincs gazdasági, költségvetési hatása; 
- társadalmi hatása, hogy a törvényi felhatalmazásnak eleget téve, meghatározva, hogy 
legalább hány választópolgárnak kell kezdeményeznie a helyi népszavazást, lehetőséget 
biztosít a választópolgároknak a közvetlen demokrácia ilyen módon történő gyakorlására; 
- környezeti és egészségi következménye nincs; 
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem jelentős; 
- szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az Ötv. hatályon kívül 
helyezésével a helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárási szabályainak önkormányzati 
rendeletben történő szabályozására felhatalmazó rendelkezés is hatályát vesztette, az Nsztv. 
részletesen szabályozza a helyi népszavazás feltételeit, eljárási szabályait, egyedül a helyi 
népszavazáshoz szükséges választópolgárok számának önkormányzati rendeletben történő 
rögzítésére ad felhatalmazást; a népi kezdeményezés intézménye megszűnt; a rendeletalkotás 
elmaradása jogbizonytalanságot eredményezne és a Kormányhivatal törvényességi felhívását 
vonná maga után; 
- alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 
 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 16. 
 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
   jegyző 
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Melléklet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 
 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Helyi népszavazást a település legalább ezer választópolgára kezdeményezhet. 
 
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 26/2001. (VIII. 
30.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
  polgármester   jegyző 

 
 
 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
……………….-i ülésén fogadta el. 
 
 
Kihirdetve: 
 

  Dr. Dancsecs Zsolt 
    jegyző 
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Indokolás a rendelettervezet 
 
1. §-ához: Törvényi felhatalmazás alapján, a törvény keretei között (a választópolgárok 

legalább 10 %-a és legfeljebb 25 %-a) meghatározza a helyi népszavazás 
kezdeményezésére jogosult választópolgárok minimális számát. 

 
2. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, valamint hatályon kívül helyezi a helyi 

népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendeletet, mivel az 
abban foglaltak szabályozására a képviselő-testületnek már nincs felhatalmazása, a helyi 
népszavazás eljárási szabályait törvény szabályozza, a népi kezdeményezés intézménye 
pedig megszűnt. 
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 
 
Tárgy : Tulajdonosi hozzájárulás, Sztg. József A. u. 33. sz. alatti épület bontása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonát képezi a szentgotthárdi, 1325 hrsz-ú, 
természetben Sztg. József A. u. 33. sz. alatti ingatlan, mely ingatlanon egy romos lakóépület 
áll. A bérlőket mostanra sikerült átköltöztetni másik lakásokba, így az épület bontása előtt 
megnyílt a lehetőség. (erről a Lakáskoncepció felülvizsgálatakor korábban már többször 
írtunk) Azonban az építéshatósági eljáráshoz kötött bontások esetében a tulajdonosi 
hozzájárulást a Képviselő-testületnek kell megadnia. 
 A lakóépület állapota életveszélyes, az egyik lakrész felett a födém már korábban teljesen 
beszakadt, falazata több helyen megrepedt. 
A bontásra 4199-1/2014. sz. határozattal az Építéshatóság megadta az engedélyt, mely azóta 
5164-4/2015. számú határozattal (1. és .2. sz. melléklet) meghosszabbításra került, s a bontást 
legkésőbb 2016. december 15-ig meg kell kezdeni. 
Kérjük a T. Testület hozzájárulását. 
 

Határozati javaslat 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, szentgotthárdi 1325 hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, József A. u. 33. 
sz. alatti ingatlanon lévő lakóépület bontásához  4199-1/2014. és a 5164-4/2015. sz. bontási 
engedélyben leírtak alapján tulajdonosi hozzájárulást ad..  
 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 
Határidő: közlésre azonnal 
Szentgotthárd 2016. szeptember 14. 
 
                                                                                           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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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 

 
Tárgy: Közterület foglalással kapcsolatos állásfoglalás (Németh Norbert)   
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Németh Norbert 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 10/A. virágüzlet tulajdonosa az 1. sz. 
mellékletben található kérelemmel fordult a T. Testülethez, melyben az állásfoglalásukat kéri  
közterület használat ügyében.  
Németh Norbert – és vele együtt más hasonló termékekkel kereskedők is -  a korábbi években 
bizonyos alkalmakkor, (Nőnap, Anyák napja, Halottak napja) időszakosan közterület foglalást 
kért virág és koszsorú árusításra a Goods Market és a Club3 étterem közötti térkövezett 
részen.  
A Közterület használatra vonatkozó engedély megadása az SZMSZ alapján polgármesterre 
átruházott hatáskör.  
A termelői piac megnyitását követően ilyen árusítás céljára nem került közterület foglalási 
engedély kiadásra, mivel az ilyen termékek árusítását szerettük volna a termelői piacra 
irányítani – első sorban azért, mert a közterületeken való kereskedést szerettük volna 
visszaszorítani, de azért is, mert a szerettük volna a szentgotthárdiakat arra ösztönözni, hogy 
minél többen járjanak le a piacra, így jobban megismerhetik az ott árusított további termékek 
körét is. Németh Norbert szerint a termelői piacon eredménytelen próbálkozás az ilyen 
termékek árusítása, mivel a városközpontban lakók és a vidékről érkezők jobban preferálják a 
fent körülírt városközponti területet, s gazdaságos működtetés mellett fontos bevételi forrást 
jelentett az alkalomszerű árusítás is. 
Most Németh Norbert szeretné kikérni a T. Testület állásfoglalását arról, hogy támogatják-e a 
Goods Market és a Club3 étterem közti térkövezett részen az árusítást. 
 
Álláspontunk: 
Korábban több vállalkozó (helyi és környékbeli) virágárus is árult ezen területen. Később a 
központi helyre csak annak adtunk közterület – foglalást aki Szentgotthárdon rendelkezett 
vállalkozásával, üzlethelyiséggel.  
Többször probléma volt abból, hogy ki hova pakol ki (ponyva, ill. eresz  alá, előrébb, hátrább) 
továbbá előfordult, hogy a kérelmükben és az engedélyben szereplő területen felül használtak 
még további területet. A közterület – felügyelők több alkalommal is kimérték a használható 
területnagyságot – amikor elmentek a helyszínről, egyesek ismét nagyobb területre pakoltak. 
Ebből aztán volt olyan is, hogy telefonáltak a hivatalba, hogy a másik nagyobb helyre 
pakolt…  
Több jelzés is érkezett, magunk is tapasztaltuk, hogy az elfoglalt közterületeken a gyalogos 
közlekedést akadályozták. Reklamáltak egy időben azok az árusok is akik ugyanilyen 
terméket a központi területeken lévő üzlethelyiségeikben értékesítettek és a közterületi 
értékesítők miatt nekik is lecsökkent a forgalmuk. Ekkor megengedtük, hogy ők is 
kipakoljanak az üzleteik elé – akkor aztán végképp nem lehetet lépni a városközpontban a 
járdákra letett virágoktól és koszorúktól. Azt is mérlegelni kell, hogy az utcán járók nagy 
része nem akar se virágot se koszorút venni hanem csak közlekedni szeretne árusok 
kerülgetése nélkül.   
Amikor azután váratlanul eleredt az eső, az árukat védett helyre akarta mindenki vinni – be a 
közeli vendéglő járda fölé nyúló teteje alá – ott már se az árusítás helye, se az elfoglalt 
közterület nagysága nem érdekelte a vállalkozókat. Csak a vendéglőből telefonáltak, hogy 
miért az ő területrészükre pakoltak a koszorúárusítók. 
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Az említett összes problémát megoldja a termelői piac  ahol mindenki egyenlő feltételekkel, 
fedett és védett helyen végezheti a munkáját. Természetesen ha nem árusít senki koszorút és 
virágot a termelői piacon, akkor nem is lehet ott terméket eladni, nem keltődik fel az igény és 
a kereslet. Az a számítás is igaz, hogy amennyiben Szentgotthárdon például 1000 db koszorút 
vesznek meg egy halottak napja előtti időszakban, és koszorú csak üzletben vásárolható, 
akkor ezt az 1000 koszorút a boltban fogják megvenni. Nem mennek el másik városba hanem 
a legszebb és mellette a lekedvezőbb árú terméket vásárolják meg.  Mivel mi nem 
engedélyezünk közterületen árusítást Szentgotthárdon üzlethelyiséggel nem rendelkező 
idegen vállalkozónak sem, így semmilyen anyagi veszteség nem éri a szentgotthárdi árusokat.    

 
Várjuk a T. Testület állásfoglalását, s a jövőben ezen szempont alapján fogunk eljárni. 
  

Határozati javaslat 
 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Norbert 9970 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 10/A. virágüzlet tulajdonosa által kért Goods Market és a 
Club3 étterem közti térkövezett közterület használatára vonatkozóan az alábbi 
állásfoglalást teszi: 

……………………………………………………………………………………………… 
 

Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos  

 
Szentgotthárd 2016. szeptember 14. 
 

Fekete Tamás 
                                            városüzemeltetési vezető. 
ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 
 
Tárgy: A termelői piac, üzlethelyiségek bérbevétele 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Testület a szeptember 1-i ülésén a 190/2016. sz. határozata alapján döntött a termelői piac 
területén található szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 13,65 m2 és 11,65 m2 
területű üzlethelyiségek bérbeadásáról. 
Azonban a kisebb 11,65 m2 üzlethelyiségre vonatkozóan (1. sz. mellékleten 4-es számmal 
jelölt helyiségre) bérleti szerződéskötés nem valósult meg, mivel a pályázó visszalépett, így 
az üzlethelyiséget ismételten meg kell hirdetni. 

 
Határozati javaslat 

1./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a termelői piac területén 
lévő szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 11,65 m2 területű üzlethelyiséget 
bérbeadásra a helyben szokásos módon és a Panon Lapok Társaságánál meghirdeti. 
Az üzlethelyiség önálló (víz és villany) almérővel rendelkezik, a helyiség fűtése elektromos 
fűtőpanellel történik. 
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj:  
bármely  üzlethelyiség esetén: 2500 - Ft/m2/hó.  
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  
A pályázat beérkezésének határideje folyamatos 
A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezést követő testületi ülés. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a 
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat. 
 A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a 
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó 
pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 
Amennyiben bérleti ajánlat 2016.12.02-ig továbbra sem érkezik, akkor szeptemberben az 
üzlethelyiség/ek ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.  
Határidő a közlésre azonnal, 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
Szentgotthárd 2016. szeptember 16. 
 
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 Fekete Tamás  
városüzemeltetési vezető 
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1.sz. melléklet: 
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J E L E N T É S 
 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 

 
I.  Lejárt határidej ű 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 szervezet szerint helyi iparűzési 
adórendeletünk megfelel az EU-s előírásoknak, kihirdettük, életbe léptettük. 
2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. (2016. évben márciusban került rá 
sor.) 
3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók 
benyújtása, forgalomból kivonások elindítása. 
 4/ 2015. évi beszámoló tartalmazza eszközök elhasználódási fokát .  
5/Likviditási terv a két ülés közti beszámolóhoz csatoltuk. 
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 tartoznak. A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében 
intézkedési tervet kell készíteni, melyet a Képviselő-testülettel ismertetni kell. A 
társaságaink havonta a pénzügyi beszámolójukkal együtt nyújtják be, melyet a két ülés 
közti anyagban tárgyal a Képviselő-testület. 
8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat 
kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. A januári költségvetési tervezetben 
benyújtásra került. Félévi beszámoló után kerül módosításra.(helyi adóbevallás 
feldolgozása, jelentősebb bevételek, beruházások megrendelése.) 
9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke 
és kamat összege, valamint a szociális étkeztetés feladatellátáshoz beszerzett gépjármű lízing 
az aktuális költségvetésben tervezve van. Emiatt a  Képviselő-testület a 2016. évi 
önkormányzati költségvetés elfogadása során hoz határozatot/dönt az előzetes adatszolgáltatás 
benyújtásáról. Költségvetési előterjesztés 2. határozati javaslat. A Képviselő-testület 20 
db lakás kialakításához szeretne beruházási hitel felvenni. Erről az előzetes 
adatszolgáltatás benyújtásra került a Kincstárhoz. 
10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a 
Testületnek.   
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KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK  
2016. szeptember 

 
Városüzemeltetés: 

 
építéshatósági csoport 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 
 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:      1 
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 
tudomásulvételi, megszünési eljárások száma: 

1 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi 
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi 
engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma: 

1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi 
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

0 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 2 
Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 3 
Településképi bejelentési eljárások: 0 
Nyilatkozatok: 0 

 
Két ülés között történtek 

2016. szeptember 
  

• A „ Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése” 
elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az ENERIN Sümeg Energetikai 
Kft.-vel megkötött szerződés alapján csaknem teljes mértékben megtörtént a város 
közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése. A beruházás során a város 
területén 1570 db LED technológiás lámpatest felszerelésére kerül/került sor. Jelenleg a 
műszaki átadás-átvételi eljárás során feltárt kisebb hiányosságok pótlása van folyamatban. 
   

• A közvilágítás korszerűsítésével egyúttal más szervezet látja el a közvilágítási 
berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és üzemeltetését. 
Az új szervezet neve és elérhetőségei, ahová ezentúl az egyedi közvilágítási 
meghibásodásokat be kell jelenteni: ENERIN Sümeg Energetikai Kft.  Hiba bejelentési 
elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689, magyar.erik@enerin.hu, 
www.kozvilhiba.hu. 2016 szeptember hónapban kettő (2) szakaszhibát, illetve  egy (1) 
egyedi hibát jelentettünk be. A szakaszhibák elhárítása az elektromos hálózat 
tulajdonosának, az egyedi hibák elhárítása pedig az önkormányzattal szerződésben lévő 
ENERIN Sümeg Energetikai Kft-nek a. feladata. A bejelentett hibák elhárítása 
folyamatban van. 

 
• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2016. június 13-án 

megtartott ülésén az útfelújításokkal (Zsidai utca II., Fenyő u., ill. Akác utca), illetve a 
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Kossuth L. utcai parkoló átépítésével kapcsolatban hozott döntései alapján a megkötött 
szerződések teljesítése gyakorlatilag megtörtént a kisebb hiányosságok pótlására kerül sor 
jelenleg. Az útfelújítások I. résznél (Zsidai út II. ütem felújítása, illetve a Kossuth utcai 
parkoló átépítés) az UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád út 19.), Az 
útfelújítások II. résznél (Akác, illetve Fenyő utca felújítása) pedig a BIT-ÉP Bt. (9761 
Táplánszentkereszt, Fő utca 45/B.) volt a kivitelező. A műszaki átadás-átvételi eljárások 
folyamatban vannak. A Kossuth L. utcai parkoló átépítésével kapcsolatban a sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárás után forgalomba helyezési eljárás lefolytatására is sor 
kerül, mivel építési engedélyköteles tevékenység volt.. 
 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2016. július 25-én 
megtartott ülésén döntött „Szentgotthárd – Rábatótfalu városrészen új nyílt csapadékvíz-
elvezető árok építés kivitelezési munkái” elnevezésű beszerzési eljárás lezárásáról. A 
nyertes ajánlattevővel a VÍZÉPTEK Bt.-vel (9700 Szombathely, Wesselényi út 8.) a 
szerződéskötés megtörtént. A munkaterület átadás-átvételére 2016. szeptember 23-án 
kerül sor.. A munkálatok tényleges megkezdésénél figyelembe kell venni a 
természetvédelmi hatóság előírásait is. A teljesítés tervezett határideje: 2016. október 31. 

 
• A Vas Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya 

2016. szeptember 14-én megtartotta a Szentgotthárd, Alkotmány úti autóbuszöböl-pár 
építésével kapcsolatos forgalomba helyezési eljárás helyszíni szemléjét. A forgalomba 
helyezési engedély kiadása jelenleg folyamatban van. Ezt követően tudjuk a Vasi Volántól 
kérni az érintett autóbusz-járatok megállását. A forgalomba helyezési eljárást 
megindítottuk. Az eljárás jelenleg folyamatban van. 

 
• Az önkormányzati utakon lévő úthibák (kátyúzás) kapcsolatos munkálatokat elvégeztük. 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. Felhívjuk a figyelmet, hogy a város, illetve 
városrészek területén lévő „átkelési” szakaszok (Kossuth L. – Kethelyi út, Hunyadi út, 
Füzesi út, Mártírok-Széchenyi út, Tótfalusi út stb.) az állami közútkezelő fenntartásában 
vannak.  

 
• Megtörtént a Szentgotthárd-Rábatótfalu, Szvétecz E. utcában lévő sérült, balesetveszélyes 

rácsos folyóka cseréje. Kivitelező: BIT-Ép Bt. Táplánszentkereszt 
 

• Folyamatban van a Szentgotthárd, Hunyadi úti Kollégium (1404. hrsz.) belső kőzúzalékos 
útjának helyreállítási munkáit. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 

 
• Folyamatban vannak a Szentgotthárd-Farkasfa, Alvég utcában lévő eliszapolódott 

árokszakasz tisztítási munkái. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 
 

• Folyamatban van a Szentgotthárd, Kilián utcában hiányzó 46,00 fm hosszúságú zárt 
csapadék-csatorna kiépítésének, illetve a Vakarcs K. utca (Duxler utca – Új utca közötti 
szakasz) északi oldalán lévő nyílt csapadékvíz-elvezető árok folyásfenék lapozását. 
Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely  

 
• A Képviselő-testület 2016. augusztus 2. rendkívüli ülésén hozott döntés alapján nyolc (8) 

helyszínen keletkezett károkkal kapcsolatos vis maior támogatási igényünkkel kapcsolatos 
hiánypótlási felhívást teljesítettük a Magyar Államkincstár felé. 
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• Megtörtént a Szentgotthárd-Zsida, Vadvirág utcában a Zsida-patak fölött átívelő hídra 
fémszerekezetű hídkorlát kihelyezése. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 

 
• Megrendeltük Szentgotthárd város önkormányzati útjain 64 db megkopott közúti 

jelzőtábla cseréjét. A Szentgotthárd-Mogersdorfi összekötő úton megkopott jelzőtáblák 
cseréjét az út kivitelezője garanciális munkálatok keretében elvégzi. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a város, illetve városrészek területén lévő „átkelési” szakaszok (Kossuth 
L. – Kethelyi út, Hunyadi út, Füzesi út, Mártírok-Széchenyi út, Tótfalusi út stb.) az állami 
közútkezelő fenntartásában vannak. 

 
 

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

 
• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. május 27.-i  

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

 
• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága  2016. május 27.-i 

megtartott ülésén a „Szentgotthárd, Takács Jenő Művészeti Iskolában az épületen 
található műemlék jellegű nyílászáróinak cseréje” tárgyában a László Tibor ( 9970 
Szentgotthárd, Kossuth L. út 36.) ajánlatát az eljárás nyertesének nyilvánította. A 
kivitelezési munkára a szerződés megkötésre került. A munkaterület várható átadás 
időpontja: 2016. június 20. A műszaki ellenőri feladatok ellátását a SZET Szentgotthárdi 
Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. látja el. A beruházás várható befejezési 
határideje: 2016. augusztus 15. 
Megrendeltük a bontás – beépítés utáni kőműves helyreállító munkákat (vakolatjavítások, 
javító festés az új nyílászárók körül).  
Kivitelező: Musits Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Bt. (9952 Gasztony, Fő u. 50.)  
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére valósult meg. 
A műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult, a beruházás befejeződött.  

 
• Megrendelésünk alapján a SZOI Arany János Általános Iskola előtti lépcsők felújítási 

munkálatai elkészültek: sérült lépcső elemek elbontása, hulladék elszállítása, új lapok 
elemek (járófelület, homloklapok), Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére valósult meg. 
 

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

• Megrendelésünk alapján a SZOI Széchenyi Általános Iskola beázás miatti lapostető 
javítási munkálata elkészült. Kivitelező: Mediátor Partner Építőipari Vállalkozási Kft. 
(9700 Szombathely, Móricz Zsigmond u. 9.) 
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére valósult meg. 

• Megrendelésünk alapján a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 7 db pince 
ablaknyílás szellőztetésének biztosítására a 30x30 –as zártszelvény keret elkészült.  
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére valósult meg. 

 
• Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága  2016. július 25 -i 

megtartott ülésén a „Szentgotthárd, „  Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház 
felújítás I. ütem kivitelezői munkái ”tárgyában a CSEKE Kft. (8991 Teskánd, Petőfi S. út 
5.)  ajánlatát az eljárás nyertesének nyilvánította. A kivitelezési munkára a szerződés 
megkötésre került. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2016. augusztus 3-án 
megtörtént. A műszaki ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező 
Kft. látja el.  
A beruházás várható befejezési határideje: 2016. szeptember 16. 
A műszaki átadás – átvételi eljárás 2016. szeptember 20.-án megkezdődött. 
 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd – Farkasfa Művelődési ház vizesblokk 
bővítés (női-, férfi-, és mozgáskorlátozott WC – kézmosó helyiség) kivitelezői munkáival 
a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. bízta meg.  
A kivitelezési munkára a szerződés megkötésre került. A műszaki ellenőri feladatok 
ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el.  
A beruházás várható befejezési határideje: 2016. október 31. 
 

• Megrendeltük Szentgotthárd – Farkasfa Művelődési ház parketta burkolattal ellátott 
helyiségeinek felújítását: csiszolás, lakkozás (alapozó, fedőlakk), új szegély lerakással.  

      Helyiségek: nagyterem 91,96 m2, könyvtár: 12,23 m2, olvasó: 11,11 m2, 2 db klub 
helység: 13,97 m2 + 21,06 m2, Összesen: 150, 33 m2 

A beruházás várható befejezési határideje: 2016. október 15. 
Kivitelező: Melus Zsolt, 9970 Szentgotthárd Mártírok út 6/A. 
 

• Megrendeltük Szentgotthárd - Színház épület bejárati üveg ajtó cseréjét: 
DECCO Thermicco Design típusú műanyag homlokzati nyílászáró rendszer, 
hőhídmentes, időjárás és ütésálló kemény PVC profilból, acél merevítéssel, körbefutó 
kettős integrált gumitömítéssel készül, 3 rtg hőszigetelő üvegezéssel 
ROTO NT több ponton záródó horony vasalattal szerelve. 
1 db  2515 x 3090 (2190 + 900 íves fix bevilágítóval), szín: tok dió – kétoldalt dekor 

Kivitelező: CSEKE Kft., 8991 Teskánd, Petőfi S. út 5. 
 

• Megrendeltük a SZOI Széchenyi Általános Iskola zászlótartó rúdja mellett lévő ciprusok 
és tuják, takarónövények kivágását, valamint a keletkezett zöldhulladék elszállítását. 
A terület parkositását: növények telepítése (virágos cserje, cserje), 24/32 –es mosott 
kavics felülettakaró réteggel ellátva. 
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Kivitelező: Kovács Csaba, 9970 Szentgotthárd 
 

• Megrendeltük a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 1 db osztályterem ajtó cseréjét 
Kivitelező: László Tibor, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 36. 
 

• Megrendelésünk alapján a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium díszudvarán 15 db 
smaragd tuja ültetése elkészült.  
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére valósult meg. 

 
 

Két ülés között történtek - Pénzügy 
2016. szeptember 

 
Költségvetési feladatok: 
 
Bevétel – kiadás alakulása 
 
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások 
alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  
 

Elszámolási számla egyenlege augusztus 1-én:  153 022 210 ,- Ft 
 Bevételek augusztus 1- augusztus 31.:                 41 278 258  ,- Ft 
 Kiadások augusztus 1- augusztus 31.:         -144 302 919 ,- Ft 
 Elszámolási számla egyenlege augusztus 31-én   49 997 549 ,- Ft. 
 
Beszámolók, jelentések: 
 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk (havi, éves) 
- 2016. havi ÁFA bevallások, 2016. havi Rehab bevallások 
- MÁK felé adatszolgáltatások küldése: 2016. évi költségvetési jelentés, mérlegjelentés. 

Analitikák, vízi-közmű vagyon kataszteri nyilvántartásba vétele. 
A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormány- 
zatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 
Továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek  kifizetése- elszámolása 
- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 
- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 

 
 

 
 
Adóhatósági munka: 
Az 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 nyár. 
 
Állandó feladatok:  
A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik. 
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Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   
A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása 
folyamatosan történik.  
Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra bejelentkezők és a 
megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  
Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 
ügyfeleknek, valamint a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   
A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-
bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 
folyamatosan történik. 
A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az 
adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges 
végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző 
évekről áthozott tartozás. 
 

 
 
 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 
 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 
 
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük 
és ha szükséges korrigáljuk. 
 
Rendeletek felülvizsgálata: 
 

- 22/2015.(X.1.) önkormányzati rendelete: a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 
változtatást nem igényel. 
 

      -    23/2015.(X.1.) önkormányzati rendelete:         
            a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 
            2/2015. (II.26.)  önkormányzati rendelet módosítása  értelemszerűen módosítást nem  
            igényel. 
 
      -    24/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete: 
            az állatok tartásáról szóló 27/1999.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása   
            módosítást nem igényel. 
 

- 25/2015.(X.1.) önkormányzati rendelete: 
            az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000.(III.31.) önkormányzati  
            rendelet módosítása módosítást nem igényel. 

 
 
 
 

               IV. Válasz képviselői felvetésekre 
 

Válasz képviselői felvetésekre 
2016. szeptember 
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Dr. Haragh László:  

- a Felsőmező u. 5. ingatlan csapadékvíz elvezetési problémáját a hivatal munkatársai a 
helyszínen megvizsgálták, a tulajdonost tájékoztatták, hogy a vízelvezetés megoldása 
az ő feladata. 

- a Madách utcai megsüllyedt áteresz és víznyelő rács javítását a SZET kft-től 
megrendeljük 

 
Dr Sütő Ferenc :   

- önkormányzati közterületen tároló konténert elhelyezni nem lehet. 
- a Május 1. u és Móricz Zsigmond út kereszteződésében az elburjánzott növényzet 

visszanyesését a SZET kft-től megrendeltük 
- a saját telken történő épületbontás nem engedély köteles, arról a szomszédokat 

tájékoztatni nem szükséges 
- építési engedély köteles építményekről (pl. társasház) az építéshatóság a szomszédokat 

tájékoztatja 
 

Dömötör Sándor :  A régi buszpályaudvar területének fokozott rendben tartására, hulladék 
kezelésére a SZET kft figyelmét felhívtuk 

 
 
Szentgotthárd, 2016.szeptember  21. 

 
Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 
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VII. Pályázati tájékoztató 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2016. szeptember 19-én 
 
 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Máriaújfalu 
szennyvízelvezetése 

KEHOP-2.2.1-15-
2015-00006 

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

355 197 879,- 299 778 838,- 55 419 041,- 

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. 
Aláírásra került a konzorciumi 

megállapodás a NFP-vel. 
Támogatási Szerződés 

módosítás történt: a 
projektdokumentáció 

rendelkezésre állásának 
dátuma módosult 2016.11.30-

ra, ill. az építési szerződés 
megkötés dátuma módosult 

2016.12.31-re. 
Az NFP tájékoztatása alapján 

további TSZ módosítások 
várhatók. 

A projekthez kapcsolódó 
Mérnök szerződés (mérnöki 

és műszaki felügyelet) aláírásra 
került az UTIBER Közúti 

Beruházó Kft-vel. 
Tájékoztatást kaptunk arról, 
hogy megtörtént az ajánlatok 

bontása, továbbá az NFP a 
Projekt Összköltség emelését is 

megindította az Irányító 
Hatóság felé. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A hátrányos 
helyzetűek társadalmi 

integrációjának új 
esélyei a 

Szentgotthárdi 
Járásban 

ÁROP-1.A.3-2014-
2014-0050 

Miniszterelnökség 
 

252/2014. 22.000.000,-  22.000.000,- 0,- 
2015 november 30-án a 

projekt lezárult. Záró kifizetési 
kérelmet beadtuk. 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatása 
(Kubinyi Ágoston 
Program) 2015 

Belügyminisztérium  1 714 500,- 1 500 000,- 214 500,- 

Digitális terepasztal szlovén 
nyelvű fejlesztése.  

A támogatás felhasználásának 
véghatárideje 2016. június 30. 
A pályázati összeg 2015.09.02-

án megérkezett az 
Önkormányzat számlájára. 

Kivitelezővel kapcsolatfelvétel 
megtörtént. Az előzetes 

árajánlatok alapján 214.500 Ft 
önerő szükségessé válhat 

2016-ban. 
A terepasztal szlovén nyelvű 
változata elkészült, jelenleg 
tesztelés alatt. A kifizetés 
megtörtént. Szakmai és 

pénzügyi beszámoló 
benyújtásra került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatása 
(Kubinyi Ágoston 
Program) 2016 

Belügyminisztérium  2 000 000,- 2 000 000,- 0,- 

Digitális terepasztal német 
nyelvű fejlesztése. A 

támogatás felhasználásának 
véghatárideje 2017. december 

31. Kivitelezővel 
kapcsolatfelvétel megtörtént. 

 
 

SZEOB Játékvár 
Óvoda bővítése és 
energetikai felújítása 

TOP-1.4.1-15-VS1-
2016-00019 

103/2016. 150 000 000,- Elbírálás 
alatt 

26 647 200,- 
A pályázat 2016.05.23-án 

benyújtásra került. Elbírálás 
folyamatban. 

Arany János Iskola 
energetikai 
fejlesztése 
Szentgotthárdon 
 

TOP-3.2.1-15-VS1-
2016-00011 

139/2016. 159 422 409,- 
Elbírálás 

alatt 
0,- 

A pályázat 2016.06.30-án 
benyújtásra került. Hiánypótlás 

határideje 2016. augusztus 
15., beküldésre került. 

Fenntartható 
kerékpárforgalmi 
fejlesztés 
Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-VS1-
2016-00011 

156/2016. 299 765 000,- Elbírálás 
alatt 

0,- 
A pályázat 2016.07.06-án 

benyújtásra került. Elbírálás 
folyamatban. 

Önkormányzati 
feladatellátást 
szolgáló fejlesztések 
támogatása – ÓVODA 
VIZESBLOKK 

Belügyminisztérium 120/2016. 28 256 893,-  14 128 446,- 14 128 447,- NYERT! 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Önkormányzati 
feladatellátást 
szolgáló fejlesztések 
támogatása – 
HUNYADI UTCA 
FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztérium 120/2016. 31 982 804,- nem nyert 16 982 804,- 
Nem nyert, tartaléklistára 
kerültünk, melyről 2016 

október 28-ig születik döntés  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Egészségre nevelő és 
szemléletformáló 
életmódprogramok a 
Szentgotthárdi 
kistérségben 
 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. 
KT 

határozat 
 

20/2012. 
TT 

határozat 

- - 
100% 
támogatási 
intenzitású 

Nyert!  
Programok megvalósítása 
megtörtént. Konzorcium 

partnerként vettünk részt a 
projektben, minden kifizetési 

kérelmünk pozitív elbírálásban 
részesült. A projektzárásra 

2015. augusztus 31-én került 
sor. Szinte minden 

vállalásunkat maradéktalanul 
teljesíteni tudtuk, jelenleg a 
fenntartási időszak zajlik a 

Rendelőintézettel és a 
Falugondnoki Szolgálattal 

közösen. 
Helyszíni ellenőrzésre került 

sor 2016. április 13-án, ami a 
Rendelőintézetnél tapasztalt 

hiányosságok miatt 
félbeszakadt, ezért a 
közeljövőben ismét 

megtörténik az ellenőrzés. A 
minket érintő számlák 

ellenőrzése során nem merült 
fel probléma. � Az ellenőrzés 

ismét lezajlott, minden 
beszámolót és számlát rendben 

elfogadtak. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

1. világháborús 
szobor felújítás 

Közép- és Kelet-
európai Történelem 
és Társadalom 
Kutatásáért 
Közalapítvány 

206/2015 1.578.610,- Ft 1.000.000,- Ft 578.610,- Ft 

A pályázat keretében az 
elhanyagolt, forráshiány miatt 
nem megfelelően gondozott 

első világháborús emlékművek 
állagmegőrző karbantartására 

és felújítására lehetett 
pályázatot benyújtani. 

Szentgotthárd 2015. október 
13-án beadott pályázata a 

rábakethelyi Brenner János tér 
316 hrsz. 1. világháborús 

szobor felújítására vonatkozik. 
Pályázat NYERT! A pályázat 

megvalósult, elszámolása 
benyújtásra került, illetve már 

le is zárult. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Kolostorkönyvtár 
felújítása 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI-HU 
Szlovénia-

Magyarország 
 350.000 € elbírálás alatt 52.500 € 

A projekt magába foglalná a 
fagerenda födém, a 

mennyezetkép és az oldalfalak 
díszítőfestésének restaurálását, 

illetve az ablakok, ajtók és a 
hajópadlók rekonstrukcióját is. 
Szlovén partnerekkel Maribor 
vezetésével, illetve a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeummal és a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesülettel közösen 

vennénk részt, melyben a 
kolostorépületünk ciszter 
könyvtárának felújítása 

történhetne meg. A pályázat 
benyújtásra került, ennek 

elbírálása folyamatban van. � 
a pályázat nem nyert 
támogatást,azonban 
augusztusban ismét 

benyújtásra került egy új 
elbírálásra. � újra benyújtva,  

jelenleg elbírálás alatt 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Refektórium felújítása 
SI-HU 

Szlovénia-
Magyarország 

 94.605,50 € elbírálás alatt 14.191 € 

Közösen nyújtunk be 
pályázatot szlovén oldalról 
Apace, Szent András, Szent 
Anna, Lenart településekkel, 

illetve a Szlovén 
Örökségvédelmi Intézettel, 
magyar oldalról pedig pedig 

Őriszentpéter városával. Ennek 
a projektnek a keretében sor 

kerülne a Refektórium 
épületének oldalsó 

faburkolatának 
visszaállítására és 

restaurálására (lásd: I. 
számú melléklet), illetve ehhez 

kapcsolódóan - kötelező 
elemként - egy kvízjáték is 

kidolgozásra kerülne az 
idelátogató turisták számára a 
Refektórium kapcsán, a ciszter 
hagyományokra vonatkozóan. 
A pályázat benyújtásra került, 
ennek elbírálása folyamatban 
van. � a pályázat nem nyert 

támogatást, azonban 
augusztusban ismét 

benyújtásra került egy új 
elbírálásra. � újra benyújtva,  

jelenleg elbírálás alatt 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15  
240.000.000,- 

Ft 

A pályázat 
benyújtási 
határideje 

2016. július 
22. 

0 Ft 

A Várkert fejlesztése, illetve 
bővítése. Növényzet 

rekonstrukciója, utcabútorok 
elhelyezése, tó kialakítása 

szerepel a tervezett 
tevékenységek között. A 
pályázat beadásra került, 
jelenleg elbírálás alatt áll. 

Városarculat és helyi 
termék fejlesztése 

AT-HU 
Ausztria - 

Magyarország 
166/2016 100.000,- € 

a Támogatói 
döntést még 
nem kaptuk 

kézhez 

15.000,- € 

NYERT! A Támogatói döntés 
postázása jelenleg 

folyamatban, addig nem 
ismerjük a végleges 

költségvetését a projektnek. 
Tervezett tevékenységek 

között szerepel a 
városmarketing fejlesztése, 

városarculat egységesítése és 
kialakítása, illetve a helyi 
termék és ezzel együtt a 
termelői piac fejlesztése. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Sportpark és futókör 
kialakítása 

„Nemzeti 
Szabadidős – 

Egészség Sportpark 
Program 2016.” 

168/2016. 

0,- Ft 
(nem pénzbeli 

támogatást 
nyerhetünk, 
hanem az 

eszközöket) 

elbírálás alatt 

8.890.000,- 
Ft 

(futókör 
esetén) 

3 db sportparkra és 1 db 400 
m-es futókörre nyújtottunk be 

pályázatot. A sportparkok 
tervezett helyszínei: 

- a szentgotthárdi sporttelepen 
„D típusú” sportpark és 

- a „Várkert” közparkban „D 
típusú” sportpark és 

- a Szabadság téri „Liget” 
közparkban „D típusú” 

sportpark 
A futókör tervezett helyszíne: 

- szentgotthárdi sporttelep 
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok 
helyzete 2016. szeptember 19-én 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városi Gondozási 
Központ - nyomtató 
beszerzése 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 
megbízásából a 
Nemzeti 
Rehabilitációs és 
szociális Hivatal 

16/2016. 
149.860 Ft 
nyomtató 
beszerzés 

149 860,- 0 Ft 

A nyomtató beszerzése 
nyert.  

Támogatási Szerződéskötés 
folyamatban. 

 

Városi Gondozási 
Központ - gépjármű 
beszerzése 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 
megbízásából a 
Nemzeti 
Rehabilitációs és 
szociális Hivatal 

16/2016. 

7.900.000 Ft 
gépjármű 
beszerzés 

 

- - Nem nyert 
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BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 
 

Tárgy: Köznevelési intézmények beszámolója a 2015/2016-os tanév 
tapasztalatairól, valamint tájékoztató a köznevelés i intézmények helyzetér ől 
tanévkezdéskor.  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 286/2015. számú határozatával fogadta el a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi 
munkatervét, amely alapján jelen ülés fő napirendi pontja az alábbi beszámoló. Az 
előterjesztés elkészítéséhez megkértük az érintett intézmények, a Hivatal érintett irodájának 
észrevételeit is. 
 
 
I. A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  (SZEOB) 
beszámolója: 
 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján a 
fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy 
az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. A SZEOB intézményi 
beszámolóját az intézmény leköszönő és újonnan belépő igazgatója elkészítette és megküldte 
a Képviselő-testület számára. (lásd: 1. sz. melléklet külön dok.). Az intézményi beszámoló 
az előző évekhez hasonlóan a köznevelési törvényben megfogalmazottak szerint készült el, 
figyelve arra, hogy a jövőbeni ellenőrzési szempontoknak is megfeleljen a dokumentáció. 
  
Az elkészített anyag alapos, tartalmazza a feladatellátást jellemző adatokat, a személyi 
feltételeket, szakmai munkaközösségek működését, a tanköteles gyermekek ellátását, a 
gyermekbalesetek statisztikáját, az óvodai ünnepekre, nyílt napokra, munkaszüneti napokra 
vonatkozó meghatározásokat. Beszámol a továbbképzésekről, a szülőkkel, szülői szervezettel 
való kapcsolattartásról, az intézmény külső kapcsolatairól, a gyermekvédelmi-, valamint az 
SNI-s feladatok ellátásáról, a vallásgyakorlás (hittan) lehetőségeiről. Az óvodai neveléssel 
kapcsolatban az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos magatartásra nevelés, 
valamint a nemzetiségi neveléssel kapcsolatos lehetőségeket is tartalmazza, ugyanúgy, mint 
az óvodába járó gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését, illetve az 
intézményi dokumentumok felülvizsgálatának szabályozását és értékelését is. 
 
 
II. Szentgotthárd és Térsége Iskola (Arany János 1-4. Évfolyamos Általános 
Iskolája, Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolája, Vörösmarty 
Mihály Gimnáziuma, Takács Jenő AMI) m űködtetése 
 
2013. január 1. időponttól a Szentgotthárd és Térsége Iskola szentgotthárdi intézményeiben az 
önkormányzat, mint működtető vállalt szerepet. A napi karbantartási, éves – néha eseti – 
felújítási munkák, takarítás mellett, az étkeztetés biztosítása is feladata volt.  
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Nagy valószínűséggel jogszabályi változások miatt 2017. január 1. időponttól az iskolák 
tekintetében már csak az étkeztetés lesz az önkormányzat feladata, a működtetést átveszi az 
állam (KLIK). 
 
Az iskolák működtetésével (illv. egyéb tájékoztató) kapcsolatos beszámolót a 2. sz. Melléklet 
tartalmazza. 
 
 
III. A III. Béla Kollégium m űködtetése: 
 
A Kollégium intézményének működtetése 2015. július 1. időponttól feladata az 
önkormányzatnak. 
Az intézmény beszámolóját a 3. sz. Melléklet tartalmazza. 
 
 
IV. SZMSZC III. Béla Szakképző Iskolája 
 
Bár az intézmény sem fenntartói, sem működtetői jogát nem gyakorolja Szentgotthárd Város 
Önkormányzata, mivel a városban folyó ipari tevékenység alapjaihoz szervesen csatlakoznak, 
ezért úgy gondoltuk, hogy rövid tájékoztatást kérünk az iskolától. Az egyetlen intézmény, aki 
2013. óta folyamatosan változik – fenntartói, működtetői, elnevezés, képzés tekintetében. 
A rövid tájékoztatót 4. sz. Melléklet tartalmazza. 
 
 
V. A SZET Szentgotthárdi Kft. által ellátott működtetési feladatok   
 
A köznevelési intézmények vezetői már a 2106. évi költségvetés tervezéskor elküldték a 
karbantartási igényeiket. Ezek az intézmények vezetőivel leegyeztetett karbantartási munkák 
készültek el a nyár folyamán. (5. sz. Melléklet.) 
Az 50-e/Ft alatti eseti intézményi megrendeléseket, a napi szintű karbantartási feladatokat a 
Kft. folyamatosan végezte. 
 
 
VI. A Városüzemeltetés által ellátott működtetési feladatok   
 
A köznevelési intézmények felújítási/beruházási igényeit 2016. évre ugyancsak a költségvetés 
tervezéskor az intézmények megküldték. Emellett az időközben adódó feladatokat is 
elvégezte az önkormányzat összesen 33.720.-e/Ft összegben. Az elvégzett feladatokról szóló 
kimutatást a 6. sz. Melléklet tartalmazza. 
 
Természetesen az Önkormányzat az ez évben bevezetett havi és negyedéves kontroll 
rendszeres megbeszéléseken továbbra is biztosítja az intézmények képviselői részére a 
működtetéssel kapcsolatos konzultációs lehetőséget. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Beszámolót megtárgyalni és tárgyában dönteni 
szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat: 
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1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB 2015/2016. 
nevelési évről szóló beszámolóját 
A./ megismerte és elfogadja  
B./ az alábbi kiegészítéssel fogadja el:………………………………………………………, 
valamint javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak a 
beszámoló elfogadását. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 
 Varjuné Molnár Katalin, SZEOB igazgató 
 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési 
intézmények (iskolák) működtetéséről szóló tájékoztatót megismerte és az alábbi 
kiegészítésekkel hagyja 
jóvá:………………………………………………………………………………….. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 
 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 16. 
 
         Huszár Gábor 
           polgármester              
Ellenjegyezte:  
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. számú melléklet 
Külön csatolt melléklet! 
 

2. számú melléklet 

Beszámoló a 2015/16-os tanév tapasztalatairól 
Szentgotthárd és Térsége Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola 

A 2015/16-os tanévet egy teljesen felújított osztályteremmel kezdtük. Szeptemberre 
tornatermünk padlózatát felcsiszolták, lakkozták, ablakaiban kicserélték az üvegeket. A 
csaptelepekre takarékos csapfejek kerültek, a wc–k öblítő tartályát is víztakarékossá 
alakították. Az angol termünkbe még egy radiátort szereltek fel. Tantermeinkben a lábazatok 
ill. táblák festésére került sor, valamint a mellékhelyiségek tisztasági festése is megtörtént. 
Elszállították a rozsdás, veszélyessé vált biciklitárolókat. Mindezekhez az anyagi forrást a 
működtető önkormányzat biztosította. 
Kérésünkre a fűtési szezon előtt elindult a fűtés, melyre jegyző úr az első jelzésre engedélyt 
adott.  
A tanév során iskolánkban szülői kezdeményezésre egy szülői fórumra került sor, melyen 
részt vett Labritz Béla alpolgármester úr, és több képviselő: Kovács Márta képviselő asszony, 
dr. Haragh László és Dömötör Sándor képviselő úr. A fórumon szóba került a takarítás, 
iskolánk udvarának rendbe tétele, az iskola előtti parkolási problémák, a tetőtérre vezető 
lépcső korlátjának magasítása, a tornatermünk problémája. A fórum eredményének 
köszönhető, hogy megoldódott a tetőtérre vezető lépcső korlátjának magasítása, ezáltal már 
biztonságosan közlekedhetnek az eltérő tagozaton tanuló diákjaink a lépcsőn.  
A takarítás hiányosságait már évek óta jelezzük az önkormányzat felé. A problémák 
megoldása érdekében kértük, hogy egy félállású takarító kerülhessen iskolánkba, aki reggel 8-
tól 12-ig az épületben tartózkodik, szünetekben takarítja a mellékhelyiségeket, folyosókat és 
amit még szükséges. Sajnos ezt nem sikerült elérnünk. Átmeneti megoldásként áprilistól az 
egyik takarítónő fél 11-től fél 12-ig bejött az épületbe és kitakarította a mellékhelyiségeket.  
Jelzéseimet, hogy koszosak a szőnyegek, az ablakok, a lámpa búrák, pókhálós az alsó folyosó, 
a tantermek porosak  Soós Krisztián csak a tanév vége felé vette komolyan. Több fénykép 
után a helyzet javult valamennyit. Mivel iskolánk udvarán sokszor történt rongálás, kértük az 
ott lévő értékeink védelmének a megoldását. Ezt a problémát sajnos még nem sikerült 
megoldani. 
Áprilisban az ebédidő alatt az egyik osztálytermünk plafonjáról a tábla előtt nagy felületen 
leszakadt a vakolat. Nagy ijedséget okozott. A SZET KFT munkásai két hét alatt hozták 
rendbe a termet.  
A tanév során az önkormányzat és a SZET KFT felé jelzett kisebb karbantartási problémákat 
a KFT szakemberei rövid idő alatt megoldották. 
Az önkormányzat az iskolánk működéséhez feltétlenül szükséges  dolgokat az egész év során 
biztosította. Alapítványunk által benyújtott pályázatainkat a képviselő-testület támogatta. 
Az étkezéssel kapcsolatban a havonta sorra kerülő megbeszéléseken elmondtam, hogy az 
ételek minőségével és mennyiségével elégedettek vagyunk. Az ételek melegen tartására 
kellene jobban figyelnie a cég dolgozóinak, mert a húsfélék, szószok sokszor langyosan 
kerülnek a gyerekek elé. Jó lenne  a konyhán egy szagelszívó berendezés biztosítása is. 
A 2015/16-os tanév tapasztalatait összegezve elmondhatom, hogy csak köszönettel 
tartozunk a polgármester úrnak , a képviselő testület tagjainak, a jegyző úrnak és a 
polgármesteri hivatal dolgozóinak, mert kéréseinket mindig meghallgatták és 
lehetőségeikhez mérten próbálták teljesíteni. Szeretnénk megköszönni a SZET KFT 
vezetőjének és dolgozóinak a munkáját is. 
 
Szentgotthárd, 2016.szeptember 15. 
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                                                                           Schleipfnerné Gáspár Andrea 
                                                                                    tagintézmény-vezető 
                                                                           Szentgotthárd és Térsége Iskola 
                                                                             Arany János 1-4. Évfolyamos 
                                                                                      Általános Iskolája 
 
 
 

Tájékoztató iskolánk helyzetéről  
2016/17-es tanév szeptember 

 
 
Intézményi adatok: 
Tanulói létszámunk: 327 fő ( ebből első osztályos 81 gyermek) 
Osztályok: 18 osztály 
Speciális képzések:  

• német nemzetiségi oktatás ( 96 gyermek) 
• emelt német 3. osztálytól  (33 tanuló) 

 Kiemelt programjaink, melyekkel a város elé is szeretnénk kiállni: 
• 2016. november 10.    Márton nap 
• 2016. november          Erzsébet nap 
• 2016. december 20.    16 óra karácsonyi műsor, helyszín: Színház 
• 2017. május vége       Városi Gyermeknap   : Kiállítás a tanulóink munkáiból   
                                         Helyszín: Színház 

2017.március 16.        Leendő első osztályosok szüleinek tartandó szülői értekezlet 
 

 
Nyáron 56 gyermekünk vett részt a Csodaszarvas táborban, aminek útiköltségét a civil 
szervezeteket és városrészeket támogató alapból a képviselő –testület biztosította 
Alapítványunk részére. 
Az önkormányzat jóvoltából a nyáron sor került 5 termünk és a két irodahelyiségünk teljes 
festésére, valamint a könyvtárunk is megszépült (laminált padlóra lett cserélve a régi, 
elhasznált padlószőnyeg és a helyiség szép sárga színűre lett festve). A tantermeink (kivétel a 
tetőtérben lévő helyiségek és a fejlesztő szobák) lábazatát újra festették, a mellékhelyiségek 
tisztasági festését is elvégezték. Az iskola előtti lépcsőt megjavították a SZET KFT 
szakemberei. A kért táblafestéseket elvégezték (kettő kivételével, aminek a vonalazását 
szeptember első hetében kértem újra, mivel 2.osztályos tanulóknak még szüksége van a jól 
látható vonalazásra, de a munka elvégzésére még nem került sor.)  A számítástechnika 
teremben lévő számítógépek megfelelő áramellátása megoldásra került és az eltérő tantervű 
tagozatra járó gyerekek tantermeiben is biztosítva lett az internet elérése. Udvarunkra 6 padot 
kaptunk a Széchenyi István Általános Iskolától . Javításra került az udvarunkon lévő 
labdafogó háló is. A nyáron sikerült elérni azt, hogy a takarító cég iskolánk nagy ablakait is 
megtisztította. Azt az ígéretet kaptuk Soós Krisztiántól, hogy a mellékhelyiségekbe augusztus 
utolsó hetében zárt wc papír tartókat szerelnek fel. 
Nem került sor a következőkre: 

• a WC-k, piszoárok elvezetésének felülvizsgálatára, 
• a téli időszakban alacsony hőmérsékletű termeink fűtési problémáinak megoldására, 
• a felső zsibongóba kért radiátor felszerelésére, 
• a tornatermünk ablakainak javítására, 
• az udvarunk rongálások elleni védelmének megoldására, 
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• a kért folyosó részek, rozsdás csövek, lengő ajtók festésére, 
• zárt wc papír tartók felszerelése a mellékhelyiségekbe, 
• a takarítási problémák rendezésére. 

Tudjuk, hogy a felsorolt, el nem végzett munkákra az anyagi forrás hiánya miatt nem került 
sor.  
Szeretnénk viszont újra kérni, hogy a jelzett tantermeinkben még a fűtési szezon megkezdése 
előtt megoldásra kerüljön a megfelelő hőmérséklet biztosítása.  
Bízunk abban, hogy pályázati forrás segítségével a közeljövőben sor kerül iskolánk 
épületének szigetelésére, ablakainak cseréjére, a tetőszerkezet felújítására, ill. tornatermünk 
bővítésére. Valamint abban, hogy iskolánkat 2017. januárja után is támogatni fogja a tisztelt 
Képviselő-testület , városunk önkormányzata. 
Támogatásukat, segítségüket a kollégáim, a szülők és a gyerekek nevében is hálásan 
köszönöm. 
 
 
isztelettel:                                                         Schleipfnerné Gáspár Andrea 
                                                                                    tagintézmény-vezető 
                                                                           Szentgotthárd és Térsége Iskola 
                                                                             Arany János 1-4. Évfolyamos 
                                                                                      Általános Iskolája 
 
Szentgotthárd, 2016.szeptember 15. 
 
Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános 

Iskolája 
 

1. Nyári karbantartás 
2016. nyarán intézményünkben a szokásos nyári karbantartási munkálatok mellett a keleti 
szárny földszinti és emeleti mosdóinak felújítására került sor. Kulturált, tiszta 
mellékhelyiségeket használhatnak mostantól a gyermekek, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni. Most már rajtunk a sor, hogy a jelenlegi állapotot igyekezzünk megőrizni. 
A munkát egyébként időben befejezték, a tanévkezdés ebből a szempontból 
zökkenőmentes volt. A műszaki átvétel során feltárt hiányosságokat a kivitelező a 
megjelölt határidőre pótolta, a szükséges javításokat elvégezte, sajnos nem minden 
esetben sikerült ez elsőre. Többször is jeleznünk kellett már azóta is, hogy a WC-k 
vízöblítője nem áll el, folyamatosan folyik. 
A tanév végén összeírt és leadott kisebb javítási munkákat is elvégezték a tanévkezdésre. 

2. Takarítás 
A takarításban vannak hiányosságok, de úgy véljük, hogy ez sok esetben nem a 
takarítónők hibája, hanem sokkal inkább róható fel a takarítók alacsony létszámának. Az 
iskola teljes területét és a sportcsarnokot mindösszesen három főnek kell rendben tartania. 
Minden igyekezetük és segítőkészségük ellenére ez nem minden esetben sikerül. 

3. Étkezés 
Az első két hét tapasztalata azt mutatja, hogy az idei évben változatosabb a menü, mint 
tavaly volt. Ennek ellenére sajnos a gyermekek nagyon válogatósak, sok esetben 
érintetlenül viszik vissza az ebédjüket. 

 
Szentgotthárd, 2016.szeptember 16. 
 
         Kovács Jánosné 
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                 tagintézmény-vezető 
 
 

Beszámoló a 2015/2016-os tanév tapasztalatairól 
a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola Vörösmarty Mihály 

Gimnáziuma és működtetője, Szentgotthárd Város Önkormányzata 
vonatkozásában. 

A 2015/16-os tanévben iskolánk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, 
és Szentgotthárd Város Önkormányzata működtetésében végezte alapító okirat szerinti 
tevékenységét. 
Összességében elmondható, hogy a működtetést az önkormányzat biztosította és 
lehetőségeihez mérten támogatta a gimnáziumban folyó oktató-nevelő munkát.  
Az iskolákban a 2015/2016-os tanévben számos karbantartási feladat elvégzésére volt 
szükség. A tanév során az önkormányzat és a SZET Kft. felé jelzett kisebb karbantartási 
problémákat a Kft. szakemberei rövid idő alatt megoldották. Az esetek többségében jól 
működött a jelzőrendszer, a levélben jelzett problémák akár azonnal, vagy két-három napon 
belül javításra kerültek. 
A nyári karbantartási munkálatok során több osztályteremben történt parkettacsiszolás, 
táblafestés, ablakok javítása, ajtók javítása és cseréje, folyósok lábazat festése, mosdók 
egészségügyi meszelése. 
Sajnos a nyár folyamán nem valósultak  meg az alábbiak, szeretnénk ebben még a 
működtető segítségét kérni: 
1.  Angol labor falainak javítása, festése (régi ép. II. emelet)   
2. PC 1 labor parketta javítása   (régi ép. I. emelet)    
3.  Tanári szoba parkettázása, kávézójában a linóleum cseréje  (régi ép. földszint)  
4.  Régi épület földszinti titkárság és iroda parkett javítása, dohos falak rendbehozatala.  
5. Könyvtár parkettájának javítása  (régi ép. földszint)     
6.  PC 2 laborban a projektor-égő cseréje főkapcsoló kiépítése  ( régi ép. I. emelet) 
 
Gimnáziumunkban – a szűkös anyagi körülmények ellenére is – a nevelés és oktatás 
zavartalan volt.  Négy évfolyamos képzés keretében folyik az emelt szintű angol és német 
nyelv oktatása. Igény szerint minden évfolyamon biztosítjuk a szlovén nemzetiségi nyelv 
oktatását. Az úszásoktatás az elmúlt évben is biztosított volt, de sajnos csak a 6. évfolyam 
számára. Iskolának nagy segítséget jelentene (csökkentve a tornaterem zsúfoltságát is), ha 
Szentgotthárd Város Önkormányzata lehetőséget teremtene arra, hogy több osztályban is 
lehessen a testnevelés óra keretében úszásoktatást tartani. Diákjainknak minden évben sí 
tábort szervezünk az olaszországi Tarvisioba, és a szlovéniai Roglára. Gimnáziumunk minden 
tanuló számára biztosítja, hogy megszerezhesse az ECDL FULL bizonyítványt, valamint 
német és angol nyelvből az ECL nyelvvizsgát alap-, közép-, illetve felsőfokon. 
A SZTI Vörösmarty Mihály Gimnáziumában az elmúlt tanévben is minden végzős diákunk 
sikeres érettségi bizonyítványt szerzett, illetve kiváló eredmények születtek több tantárgyból 
is mind az országos, mind a megyei tanulmányi versenyeken.  

A magam és kollégáim nevében is megköszönöm a Polgármesteri Hivatal és a SZET 
Kft. dolgozóinak segítő munkáját abban, hogy iskolánk hatékonyan, a törvényi előírásoknak 
megfelelően tudott működni. Külön köszönöm a képviselő testület tagjainak, polgármester 
úrnak és jegyző úrnak a gimnáziummal szemben tanúsított segítő szándékát, támogatását és az 
egyes esetekben nyújtott hathatós segítségét. Külön köszönjük az önkormányzat példaértékű, 
a gimnáziumunk 125 éves jubileumi ünnepségsorozata előkészületeihez nyújtott anyagi 
(1.000.000.- Ft) támogatását! Bízva abban, hogy iskolánkat 2017. januárja után is támogatni 
fogja a tisztelt Képviselő-testület , városunk Önkormányzata. 
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Szentgotthárd, 2016. szeptember 16.  
         Balogh Éva 
                                                    igazgató 
 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola a 2015/16-os tanében két művészeti ágban, 267 
fős tanulólétszámmal látta el művészeti nevelési alapfeladatát.  
A tanév szakmai munkájában kiemelkedő jelentőségű volt az országos festészeti verseny, ahol 
Papp Hajnal I. díjat, Bedi Dóra III. díjat ért el, tanáruk, Csomósné Boros Erika pedig tanári 
felkészítő díjat kapott. A zeneművész ágon Horváth Tamara bejutott az országos 
furulyaverseny budapesti döntőjébe, illetve a Sistrum Regionális Furulyaversenyen nívódíjat 
ért el. 
A tanévben 5 tanuló tett sikerrel művészeti alapvizsgát, művészeti pályára pedig 2 
növendékünk indult, Papp Hajnal és Monek Valentina, akik sikeresen felvételiztek a 
Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola Képzőművészeti tagozatára. 
A tanév során 18 külső fellépést vállaltunk a Szentgotthárdi Térség rendezvényein a napi 
oktatás mellett. Az éves rendezvények között szerepelt ismét a Művészeti Bemutatónk 
Szentgotthárd Város közössége számára, a tanév végén pedig zenés színpadi művet adtak elő 
az ének tanszak növendékei a szolfézscsoportok közreműködésével, Zleovszki-Mayer Júlia 
tanárnő szakmai irányításával. 
Ünneplésre is volt okunk, iskolánk képzőművészeti ága 10 éves jubileumához érkezett, 
melyet a szakmai pályára került egykori növendékeink alkotásaiból rendezett kiállítással 
ünnepeltünk. 
A nyár folyamán ismét művészeti tábort szerveztünk tanulóinknak, a Balatonszárszói 
táborban 60 növendékünk vett részt a programokon.  
Művészeti iskolánk működtetését Szentgotthárd Város Önkormányzata látta el. Az 
önkormányzat jó gazdája volt a művészetoktatásnak, a tanév elején az első emeleti 
födémcserét, a tanévet követő nyáron a külső nyílászárók cseréjét oldotta meg. Az 
épületet érintő felújítás mellett nagyban segítette szakmai munkánkat a zeneiskola 
hangszerparkjának karbantartására biztosított költségvetési összeg. 
A takarítási feladatok terén szerencsés helyzetben vagyunk, mivel állandó takarítónőnk van, 
akinek munkájával elégedettek vagyunk. Továbbra is gond viszont, hogy a klasszikus kisegítő 
személyzeti feladatok közé nem tartozik az épület környékének a rendben tartása, a postai 
küldemények intézése, és sok apró tennivaló, aminek elvégzése nincs megfelelő munkaerőnk.  
A SZET a tanév folyamán számos alkalommal volt segítségünkre, kisebb működési 
problémáinkat, mint égőcsere, elektromos problémák, asztalos munkák, szállítás, vízvezeték 
szerelési munkák, jelzésünk után rövid határidőre megoldották. Megtörtént a mosdók, a 
lépcsőfeljáró alsó részének, valamint egy tanteremnek a tisztasági festése is. A kisebb 
hétköznapi feladatokban változtatni szeretnénk az iskola mosdóinak használatán. A többi 
intézményhez hasonlóan papírtörülközők használatát szeretnénk bevezetni, mivel tisztább, 
egészségesebb, valamint nehezen tudjuk megoldani a textiltörülközők mosását. 
Szeretnénk, ha a 2017. január 1-i fordulónapot követően is megmaradna kapcsolatunk az 
Önkormányzattal, bízunk benne, hogy működési körülményeink javítása érdekében továbbra 
is számíthatunk a város segítségére. 
 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 16. 
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        Sebestyénné Németh Eszter 
             tagintézmény-vezető 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú melléklet 

KOLLÉGIUM 
Köznevelési intézmények beszámolója a 2015/2016-os tanév tapasztalatairól, 
valamint   tájékoztató a köznevelési intézmények helyzetéről tanévkezdéskor. 
 
Idézetek az év végi beszámolóból: 
 
Tárgyi feltételek 
 
Jelentősebb beruházás nem történt. Az alagsori fürdő felújítása egyre sürgetőbb. 
Teakonyhára is szükség lenne. A tetőzet és a nyílászárók állapota katasztrofális. 
A karbantartások, amióta az Önkormányzat végzi, rendben és hamar megvalósulnak. 
Az intézmény működéséhez rendelkezésre álló eszközök, felszerelések elégségesek, 
néhány bútort, eszközt kaptunk adományként.  
A társalgóban szükség lenne 8 székre és valamilyen asztalra.(nyáron beszereztük) 
A hálók bútorzata egyre amortizáltabb. 
 
Étkezés 
A megyében talán egyedülálló módon Szentgotthárdon az Önkormányzat nem teszi 
lehetővé a kollégistáknak, hogy a három étkezést külön-külön rendeljék meg. Így 
sokan inkább lemondják az egész napi ellátást. 
A helyzeten sürgősen változtatni kellene! 



 
 

139 

 

Többen nem tartanak igényt az ebédre, mert a gyakorlatokon kötelező étkezniük. 
Másoknak olyan hosszú a napja, hogy nem érnek az étkezdébe a nyitvatartási időben.  
Egyre több ebédet hozunk el éthordóban, de kulturált elfogyasztására, teakonyha 
hiányában, nincs lehetőség.  
A gyerekek ráadásul úgy érzik, nem olyan ízletes az étel,mint az előző tanévben. 
 
Nevünk 
A továbbiakban is Szentgotthárdi III. Béla Kollégium vagyunk. Az Önkormányzat helyi 
neves személyiségről kívánta volna elnevezni intézményünket, ám ezt a kérést a 
minisztérium elutasította. 
 
 
Kiegészítés 
A tavasz és a nyár folyamán több beszerzésre került sor (bútorok, műszaki felszerelés), 
pályázatokból, adományokból. 
 
A tető állapotát többször vizsgálták. Az bizonyos, minél tovább halogatják a renoválást, 
annál több értékes faanyag válik a gomba áldozatává. 
 
A SZET kisebb karbantartási munkákat végzett: radiátor, bojler, bútorok, villany-
lámpatestek. 
Nagyobb feladat volt a tisztasági festés. 
Az udvaron 3x nyírtak füvet, egy kidőlt fa eltávolítására is sor került. 
 
Köszönjük a gyors intézkedést és a munkát. 
 
 

4.számú melléklet 

 

Szombathelyi Műszaki Szakképzési 
Centrum III. Béla Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 
9970 Szentgotthárd, Honvéd utca 10. 

Telefon/Fax: 30 / 267-3072, 94/ 554-217, 
554-268 

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu 
www.belasztg.sulinet.hu 

Ikt.szám: 

Tárgy: 2015/2016-os 
tanév adatai 

Ügyintéző: 

 

 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

1. A 2015/2016-os tanév tapasztalatai. 
Iskolánk 2015. július 1-jétől a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába került a 
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum tagintézménye lettünk.  
 
a. Statisztika 
 

Tanulók száma 

Összesen 

Tanév elején (okt. 1.) Tanév végén 
Szakközépiskola Szakiskola Szakközépiskola Szakiskola 

186 fő 193 fő 171 fő 180 fő 
379 fő 351 fő 
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b. Oktatott szakmák: 
 
Szakközépiskolában: 
 
Ágazati formában (2013-tól): 
 
XI. Villamosipar és elektronika / 54 523 01 Automatikai technikus 
XVII. Vendéglátóipar / 54 811 01 Vendéglátásszervező - vendéglős 
XIII. Informatika /54 481 01 CAD-CAM informatikus 
IX. Gépészet / 54 523 04 Mechatronikai technikus 
XVII. Vendéglátóipar / 54 811 01 Vendéglátásszervező - vendéglős 
IX. Gépészet / 54 523 04 Mechatronikai technikus  
 
Moduláris formában (kifutó): 
 
52 811 02 1000 00 00 Vendéglős 
54 523 05 1000 00 00 Mechatronikai technikus  
54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus 
54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus 
54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és – üzemeltető 
 
Szakiskolában: 
 
34 811 04 Szakács 
34 521 03 Gépi forgácsoló 
34 811 03 Pincér 
34 543 02 Asztalos 
34 522 04 Villanyszerelő 
 
Szakiskolások középiskolája (nappali tagozaton): 
2 éves érettségi adó képzés szakiskolát végzettek számára. A szakiskolai végzettség egy 
tantárgynak számít az érettségin, így csak a 4 (kötelező) tantárgyból kell vizsgát tenniük. 
 
Szakmákat összefoglalva: jelenleg az informatika visszaszorult, csak egy szakmai csoportunk 
volt a 2015/2016-os tanévben. Előretörtek a hiányszakmák, elsősorban a Gépi forgácsoló, 
melyeknél 3. osztály félévétől ösztöndíj jár. 
 
c. Rendezvényeink 
2015. decemberében ünnepeltük a szentgotthárdi szakképzés megalapításának 125. 
évfordulóját. Kiállítás, iskolai projektnap, régi munkatársak és tanulók találkozója, valamint 
Bál zárta a három napos eseménysorozatot. 
Ezúton is köszönjük az Alapítványunknak a Civil alapból nyújtott anyagi támogatást ti. 
pályázatunkat támogatták. 
 
Az elmúlt tanévből kiemelkedett a Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny döntője, melynek áprilisban iskolánk adott otthont. A képviselőtestület jelentős 
anyagi hozzájárulása és az önkormányzat támogatása nélkül nem tudtuk volna megrendezni a 
versenyt. Az ország sok pontjáról ide érkezett versenyzők, valamint a szakmai zsűri is jó hírét 
vitték a városnak, és az iskolának is. 
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d. Az infrastruktúra 
Az önkormányzattal való együttműködésünknek és támogatásuknak hála sikerült felújítani a 
bitumenes kézilabda pályánkat. Köszönjük.  
Az iskola Főépületének nyílászárói elavultak, cserére szorulnak. Néhány helyen a csatorna ill. 
anyagfáradás miatt beázásokkal küzdünk. 
A legfontosabb azonban a tornaterem, melynek padlózata balesetveszélyes, teljesen 
elöregedett. Jelenleg nincs lehetőség ennek kijavítására. 
Az oktatáshoz szükséges eszközök terén jelentős az elöregedés, de a magas színvonalú képzés 
még biztosítható volt. 
 
2. 2016/2017-es tanév kezdete 
 
Az iskola neve ismét megváltozott: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája lett az új 2016. szeptember 1-jétől. 
Az iskolának új vezetősége van: 
Korpics Ferenc igazgató, Támis Gábor nevelési-oktatási igazgatóhelyettes, Kurucz Csilla 
Boglárka szakmai igazgatóhelyettes, Pusztai Zsolt gyakorlati oktatásvezető. 
Bevezetésre került az szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés. Az eddig szakközépiskola 
kapta a szakgimnázium elnevezést, míg az eddig szakiskola lett a szakközépiskola.  
A szakgimnázium 4+1 éves, a szakközépiskola 3+2 éves (itt a plusz két év az érettségi 
lehetőségét takarja) 
 
A beiskolázást tekintve nappali tagozaton 9. évfolyamon kevesebb tanulónk van (5 helyett 3 
osztály) 
 
Sikerült három szakmában elindítani a felnőttoktatásunkat is esti munkarendben: Szakács, 
CNC gépkezelő és Gazdasági informatikus szakmákban. 
 
Jelenleg szervezés alatt áll, az NGM által is hirdetett „300 órás ingyenes nyelvi képzés,” 
amely szakmai végzettséget is ad a jelentkezőknek, ha a végén vizsgát tesznek. Erre 
gyakorlatilag mindenki jelentkezhet, a feltétel a szakmai végzettség, vagy érettségi és szakmai 
végzettség, vagy csak érettségi vagy diploma. 
 
A jövőt tekintve a Turisztika irányába kívánunk nyitni. Meghirdetjük a következő 
beiskolázási időszakra a Turisztikai szervező, ügyintéző szakmát. 
 
A nyár folyamán festési és alap karbantartási munkák folytak a Centrum támogatásával. 
 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 16. 
 
 Korpics Ferenc 
 igazgató 
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6. számú melléklet 
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BESZÁMOLÓ 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére. 

 
Tárgy: I.rész: Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös 

tekintettel a  köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. 

  II.rész: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

I. rész Beszámoló a város körnbyezeti állapotáról: 
 
1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 22/2001. 
(VI.28.) számú önkormányzati  rendelete (továbbiakban: rendelet) foglalkozik a helyi 
környezetvédelem szabályozásával, amellyel kapcsolatban az alábbi beszámolót terjesztjük 
elő: 
- A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezése  
Szentgotthárd város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését, 
elszállítását és ártalommentes elhelyezését az uniós eljárásrendnek megfelelő közbeszerzési 
eljárás eredményeképpen kiválasztott vállalkozással oldja meg az Önkormányzat. 2013. 
április 01-vel az önkormányzat a Müllex Közszolgáltató Kft.-vel kötött közszolgáltatási 
szerződést a lakossági szilárd hulladékkezelésére. A szolgáltató az előírásoknak megfelelően 
2014. január 01-től nonprofit szervezetté alakult, ezért ezt követően már Müllex 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. néven végzi tevékenységét. A közszolgáltató elmúlt évi 
tevékenységével kapcsolatos beszámolója az előterjesztés 2. számú mellékletében olvasható.  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása alapján 2016. április 01-től 
többek között a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj beszedését és a hátralékkezelés 
feladatait az állam által létrehozott koordináló szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) látja el. A fenti időponttól 
kezdődően ez a szervezet szedi be a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a 
jogszabályban meghatározott szolgáltatási díjat. A hivatkozott törvény szerint a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja az ingatlanhasználó személyes 
adatait. Ezekre tekintettel a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi rendeletünk 
módosítását a képviselő-testület 2016. júniusi ülésén elfogadta, illetve a közszolgáltatóval 
kötött közszolgáltatási szerződésünket módosítani kellett, amelyre szintén az előírt 
határidőben sor került. Információink szerint az NHKV Zrt. részéről a lakosság részére a 
közszolgáltatási díj kiszámlázása és így beszedése eddig nem történt meg. A legújabb 
fejlemény alapján a NHKV Zrt. megbízásából „bérszámlázásban” ismételten a 
közszolgáltatók fogják kiküldeni a lakosság részére a hulladékszállítással kapcsolatos 
számlákat. Addig is a közszolgáltatási hulladékszállítás zavartalan működéséhez szükséges 
feltételeket biztosítása érdekében a hulladékkezelési közszolgáltatók előlegfinanszírozási 
igényt nyújthatnak be a NHKV Zrt. felé a 2016. II, illetve III. negyedév vonatkozásában. 
Információink szerint a helyi közszolgáltató a 2016. II., illetve III. negyedévben is részesült 
előlegfinanszírozásban.   
2013. április 01-vel új hulladékgyűjtési és –szállítási rendszer lépett életbe a városban, 
kötelezővé lett téve a szelektív gyűjtés.  
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Az új szállítási rend szerint a családi házas övezetben kéthetente történik a vegyes, illetve a 
sárga színű zsákokban gyűjtött szelektív hulladék elszállítása, a szerves (bio) hulladék 
elszállítása pedig hetente. A tömbházas övezetben a vegyes hulladék elszállítása hetente, a 
szeletíven gyűjtött hulladék elszállítása pedig kéthetente történik. Tégelyben elhelyezett 
használt sütőolajos hulladék elszállításáról pedig szolgáltató regisztráció alapján elektronikus 
levélben is tájékoztatja a lakosságot a szállítás időpontjáról és a használt sütőolaj gyűjtésével 
kapcsolatos tudnivalókról.  Ennek a hulladékfajtának a gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket is 
szolgáltató biztosítja.  
A szelektív gyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatok: 

- A ritkább vegyes hulladék gyűjtési alkalmaknak köszönhetően lényegesen emelkedett 
a szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége, mivel aki eddig valamilyen oknál 
fogva idegenkedett a szelektív gyűjtéstől az is jobban rákényszerült a szelektálásra. 

- A növekvő mennyiség mellett viszont az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is 
minőségi problémák mutatkoznak. A szolgáltató tapasztalata szerint ezek a 
minőségi problémák elsősorban a tömbházaknál jellemzőek. Ezeknél az ingatlanoknál 
a szelektív gyűjtőkbe nem oda való hulladék is kerül, amelyet ráadásul a tapasztalatok 
szerint  többnyire a kuka mélyére elrejtik. A családi házas övezetnél egy-két esetben 
előfordult, hogy a biokukában jelenik meg elrejtve a nem oda való hulladék. A 
szolgáltató amennyiben a szállításkor azt tapasztalja, hogy a szelektív zsákba, vagy 
kukába nem oda való hulladék kerül, akkor nem szállítja el a kihelyezett hulladékot. 
Az elmúlt év tavaszán a szolgáltató több alkalommal szúrópróbaszerű ellenőrzéseket 
is tartott a városban és minőségi probléma esetén külön zsákba kiválogatva, egy írásos 
figyelmeztetés mellett otthagyta a szelektív gyűjtés során el nem szállítható 
hulladékot. Ezt az akciót tervei szerint a közeljövőben is meg fogja ismételni. 

- A családi házas övezetben tovább ra is az a tapasztalat, hogy az új rendszerrel 
jelentősen növekedett a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, illetve a minőségi 
problémák ebben az övezetben jóval kisebbek a tömbházas övezethez képest. A 
családi házas övezetben hetente történik az elkülönítetten gyűjtött szerves (bio) 
hulladék elszállítása is. Ez egyrészt hasznos, hogy ezt a hulladékfajtát is 
elkülönítetten gyűjtik a lerakásra kerülő hulladéktól, másrészt környezetvédelmi 
szempontból nem igazán előnyös, hogy több, mint 40 km „utaztatjuk” Szentgotthárd 
és Harasztifalu között. Annak ellenére, hogy egy kis odafigyeléssel a családi házaknál 
is kezelhető lenne a szerves (bio) hulladék, amellyel egy értékes anyaghoz 
(komposzthoz) juthatnának az ingatlanok tulajdonosai. Továbbá a szolgáltató 
tapasztalatai szerint egy olyan gyakorlat is kezdett kialakulni néhány családi háznál, 
hogy több szerves (bio) hulladékgyűjtő edényt szereznek be és szállításoknál már 
családi házanként 2-3 ilyen kukát is kiraknak ezeknél az ingatlanoknál.  

-  A  Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási 
Tanács által 2014. júniusában 134 településen arányosan szétosztva összesen 26900 db 
komposztáló láda kiosztására került sor. Szentgotthárdra két ütemben 1200 db + 400 
db láda került, amelyek kiosztása előzetes regisztrációt követően 2014. nyarán 
megtörtént. Ezzel az EU által támogatott projekt  komposztálóedényekkel kapcsolatos 
része lezárult. Ezzel a sikeres akcióval az előző bekezdésben körülírt problémák is 
kezelhetőek lesznek és valószínűleg csökkent/csökkenni fog a Szentgotthárdról 
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elszállításra kerülő szerves (bio) hulladék mennyisége és ezzel környezetvédelmi 
szempontból előnyösebben a keletkezés helyén kerül újrahasznosításra ez a hulladék 
fajta.  

- Az új rendszer bevezetésénél sokan értetlenül fogadták, hogy egy zsákba, illetve egy 
kukába kell gyűjteni a háztartásokban elkülönítetten gyűjtött hulladékokat 
(műanyagot, papírt, fémet), szerintük ez nem szelektív gyűjtés. A lakossági körben 
szelektíven gyűjtött hulladék sajnos nem megfelelő tisztaságú, ezért a szolgáltatónak 
utóválogatnia kell az így összegyűjtött hulladékot. Olyan hulladékok kerülnek a 
zsákba (tömbházaknál szelektív kukába), amelyet nem lehet újrahasznosítani, illetve 
nem tisztán kerülnek bele ezek a hulladékok. Sokkal környezettudatosabb, 
felelősségteljesebb magatartás kellene ahhoz, hogy hulladékfajtánként külön gyűjtőbe 
gyűjtsük a szelektíven gyűjtött hulladékot. Országosan elfogadott, hogy a lakossági 
szelektív gyűjtés a hulladékok újrahasznosításának előkészítése és a lakosság révén 
előválogatott hulladékot a szolgáltató telephelyén különválogatja, hogy ténylegesen 
hasznosítható hulladék kerüljön az újrahasznosító szervezetekhez. A lakosság ebben a 
formában elkülönítetten gyűjti az újrahasznosítható hulladékokat a nem hasznosítható 
vegyes hulladéktól, illetve a biológiailag lebomló hulladékoktól (családi házas 
övezetben a biohulladék elkülönített gyűjtése is megoldott). Egyébként a 
környezetvédelmi hatóság a gyakoribb szállítások miatt környezetvédelmi 
szempontból nem is ajánlotta a frakciónkénti szelektív gyűjtést. Azt tapasztaltuk, hogy 
mára a lakosság megértette a kötelező szelektálás fontosságát és az elmúlt évben ezzel 
kapcsolatos lakossági panaszok, bejelentések nem is érkeztek hivatalunkba.   

- A szolgáltatás magában foglalja az évi egyszeri (tavaszi) lomtalanítási akciót a város 
teljes közigazgatási területén. Ebben az évben erre 2016. április 23-án Szentgotthárdon 
a Rába-folyótól keletre eső utcákban, és Rábakethely városrészen, 2016. május 07 – én 
pedig a város többi utcájában, illetve városrészein került sor. A lomtalanítás során az 
elmúlt évekhez hasonlóan a kihelyezett hulladékok egy része nem a jogszabály szerinti 
lom hulladék volt, hanem a vegyes ( kukás ) hulladékgyűjtés során gyűjthető települési 
hulladék, illetve gyakori volt a hulladékok nem rendezett állapotú kihelyezése. 
Továbbá problémát okoz a kihelyezett lomok illegális gyűjtése is, amelyet tovább 
tetéz, hogy az így összegyűjtött hulladékot a „gyűjtögetők” szétbontják és a nem 
értékesíthető részét, vagy otthagyják, amely ezzel már veszélyes hulladéknak minősül 
és nem lehet közterületen elhelyezni, illetve ekkor már más szabályok vonatkoznak az 
elszállítására, vagy más helyekre illegálisan lerakják Az új jogszabályok alapján a 
közterületre kihelyezett hulladék, így a lomtalanítás során kihelyezett hulladék már a 
közszolgáltató tulajdona, amennyiben nem a közszolgáltató viszi el ezt a hulladékot, 
akkor az lopásnak minősül. A szolgáltató a tavalyi évhez hasonlóan idén is a 
lomtalanítással kapcsolatban az elektronikai hulladékok (pl.: televízió, hűtőgép, 
mikrohullámú sütő, számítógép stb.) visszagyűjtését más rendszerben próbálta 
begyűjteni. Külön napokat (április 22. és május 06.) jelölt ki az elektronikai 
hulladékok átvételére, amely során az első meghirdetett napon a SZET Szentgotthárdi 
Kft. telephelyén erre a célra kihelyezett konténerbe lehetett elhelyezni az elektronikai 
hulladékot, a második napon pedig a városrészeken előre meghirdetett időpontban 
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megjelenő szolgáltató részére lehetett átadni az elektronikai hulladékot. Sajnos ezek az 
akciók sem érték el teljes mértékben a céljukat, mivel idén is rengeteg szétbontott 
elektronikai hulladék került ki a közterületekre. A szétbontott elektronikai hulladék 
már veszélyes hulladéknak minősül és így már nem lehetne közterületen tárolni, 
illetve az elszállítására és kezelésére is már más szabályok vonatkoznak. A szétbontott 
elektronikai hulladékoknál az sem megoldás, hogy vegyes hulladékként a szolgáltató 
lerakójába kerül, mert egyrészt ez nem felelne meg a szabályoknak, illetve másrészt a 
lerakóban a hulladékok begyulladását eredményezheti, amely komoly bírságot vonhat 
maga után. A lomtalanítás során szabálytalanul, vagy későbbi időpontban kihelyezett 
hulladékokat (elsősorban elektronikai hulladékot) összegyűjtését idén is a SZET 
Szentgotthárdi Kft végezte, amely 158.773,- Ft-ba került az önkormányzatnak. Ennek 
a problémának a megoldásához a lakosság eddiginél sokkal hatékony 
együttműködésére lesz szükséges, ennek érdekében pedig sokkal komolyabb lakossági 
propagandára, tájékoztatásra lesz szükség. A másik fontos szempont, hogy  a 
hulladékudvar megnyitása is segítséget jelentene – amennyiben erre sor kerülne végre.  

- Az év hátralévő részében a háztartási lomok elhelyezésére a SZET Szentgotthárdi 
Kft. telephelyén kihelyezett 30.0 m3-es lomgyűjt ő konténerben van lehetőség, ahol a 
lakosság ingyenesen elhelyezheti hulladékát. Évente kb. 14-15 alkalommal kell ezt a 
konténert üríttetnünk. Az ürítés díját teljes egészében az önkormányzat fizeti. 

- Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése is a 
SZET Szentgotthárdi Kft. telephelyére kihelyezett 8 m3-es konténerben történik, 
amelyet a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. ürít. Amennyiben az építési törmelék 
ennek a konténernek a befogadó képességét meghaladja, úgy annak elszállítása a 
Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től történő konténer megrendelésével és 
elszállíttatásával történhet.   

- Szentgotthárdon 2014. március 31-ig 16 db közterületi szelektív hulladékgyűjt ő 
sziget működött, amelyeken lehetőség volt a papír, a PET palackok és az üveg 
hulladékok szelektált formában történő gyűjtésére. Ezeket a képviselő-testület 2014. 
januári ülésén hozott döntésének megfelelően a szolgáltató 2014. március 31-ig 
megszüntette és lényegében ugyanezeken a helyszíneken üvegvisszagyűjtési pontok 
alakultak ki. A Mártírok úti tömbháznál maradt meg egy szelektív hulladék-gyűjtő 
sziget, mivel ebben a tömbházban nem tudták elhelyezni a szelektív gyűjtőket.  

- A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésének egyik fontos indoka az volt, 
hogy sajnos folyamatosan problémát jelentett, hogy azokat egyesek illegális 
hulladéklerakónak gondolták és ott hagyták hátra a hulladékaikat, ezért a város utcáin 
közlekedők időnként hulladékhegyeket láthattak a szigetek környezetében. További 
indok volt, hogy  a 2013. április 01-től bevezetett új hulladékszállítási és –kezelési 
rendszer kötelezővé tette  a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést – így nem volt 
szükség a PET-palack és a papírhulladék  gyűjtőkre  emiatt is fontos, hogy a szigeteket 
az üveggyűjtő konténereken kívül meg is lehet szüntetni  az említett Mártírok úti 
kivételével. Sajnos a megszüntetés után az üvegvisszagyűjtési pontok környezetében 
sem szűnt meg teljesen a hulladékok illegális lerakása. Ez a néhány embertársunkra 
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jellemző érthetetlen viselkedés nem elfogadható, mivel a SZET Szentgotthárdi Kft. 
telephelyén kihelyezett 30,00 m3-es konténerben mindenki ingyenesen elhelyezheti a 
lomtalanítási időszakon kívül keletkező háztartási lomokat. Az is igaz, hogy nemcsak 
ilyenek kerülnek ki a közterületre hanem többször is az addig a hulladékgyűjtó 
szigeten elhelyezhető egyéb hulladék is: papír, PET palack, stb.  Továbbá még inkább 
sajnálatos, hogy több helyen háztartási hulladék is kerül ezekbe a kukába, vagy 
környezetükbe. 

- A háztartásoknál keletkező vegyes, illetve 2013. április 01-től a kötelezően 
elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladék gyűjtéséről és elszállíttatásáról az 
ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni a hulladékkezelési 
közszolgáltatás keretében. Erről már többször tájékoztattuk a lakosságot 
szórólapokkal, a helyi médián keresztül stb. 

- A hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés 
folyik. Az így összegyűjtött hulladék elszállítását egy kisebb autóval végzik heti 
egyszeri alkalommal. Rábatótfalu, Zsida városrészeken a Müllex Kft-vel kötött 
megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi KFT. gépjárművével, Rábafüzes, 
Farkasfa, Máriaújfalu városrészeken pedig Müllex Kft. saját gépjárművével. 

- A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztésének további fontos eleme a 
városban hulladékgyűjt ő udvar, ahol a szelektív hulladék (fém-, papír-, műanyag-, 
üveg-, textilhulladékok, építési törmelék, stb.) befogadása mellett lehetőség nyílna a 
lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok (elem, akkumulátor, gyógyszer, 
festékes doboz, elektronikai stb.) befogadására is. A hulladékudvar a Szentgotthárd 
Ipari Park Nyárfa út 0284/32. hrsz-ú ingatlanon megépült. Nem feltétlenül érthető, 
hogy a szemmel láthatóan is régóta kész létesítmény máig sem működik.  

- A kormány 109/2005 (VI. 23.) rendeletével bevezette a hordozható elemek 
visszavételi, visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségét. A hordozható elemek 
visszavételi, visszagyűjtési kötelezettségét Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi. 
Ennek érdekében az önkormányzat szerződést kötött a CELLA HUNGARICA Forego 
Kft.-vel és a lakosság számára nyilvános gyűjtőpontot létesített a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatalban, továbbá a Képviselő-testület 26/2006. (VI.26.) 
számú önkormányzati rendeletében a környezettudatos nevelés érdekében az oktatási 
intézményekben is előírta a lakossági körben keletkező hulladékká vált elemek 
begyűjtésének megszervezését, ezért az önkormányzattal szerződött szervezet az  
intézményekben is kihelyezte a használt elem gyűjtőkonténereket. 

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében a jogerős 
hatósági engedélyek alapján megtörtént a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú területen lévő 
egykori törmeléklerakó rekultivációja. Ezt követőn az utógondozás már az 
önkormányzat feladata. 

- Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok (parkok, 
kibővített városközpont zöld felületei) esetén a városi parkfenntartási megállapodás 
alapján a SZET Szentgotthárdi KFT. végzi, egyéb önkormányzati ingatlanok kaszálása 



 
 

157 

 

pedig külön megbízások alapján történik évente két alkalommal, illetve allergén 
növények megjelenése esetén többször megismételve a kaszálást. (SZET 
Szentgotthárdi KFT., városrészi egyesületek). 

- A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött megállapodás 
alapján a 8-as számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z. utca – 
Jakabháza közigazgatási határ közötti szakasza) folyamatosan gyűjtik az elszórt 
hulladékot. A kihelyezett 6 db hulladékgyűjtő (buszmegálló, illegális 
„autóspihenőkhöz”) ürítése szükség szerint, de legalább hetente történik. Az idei évtől 
az Apátistvánfalva felé vezető út mentén elszórt  hulladék összegyűjtésére is 
megállapodást kötöttünk az Őr-Nyék Alapítvánnyal, akik évi három alkalommal 
gyűjtik a fenti területen az elszórt hulladékot. Ezúton is köszönjük a fenti szervezetek 
munkáját. 

- A civilek koordinálásával és az oktatási intézmények, illetve a SZET Szentgotthárdi 
KFT. részvételével, valamint az önkormányzat eszköz támogatásával (hulladékgyűjtő 
zsákok, illetve kesztyűk), többször országos akciókhoz is csatlakozva 
hulladékgyűjtési akciók is zajlanak a város területén. Ezúton is köszönjük a 
munkálatokban résztvevők a segítségét.  

 
Helyi hulladékgazdálkodási terv 
- A hulladékról szóló 2012. évi LVXXXV. törvény IX. fejezete már nem írja elő 
települési(helyi) hulladékgazdálkodási terv készítését. Az országos tervet az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a kormány határozatban fogadja el. A területi 
hulladékgazdálkodási tervet is az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a 
környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az új törvény a közszolgáltatók részére 
írja elő a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek elkészítését, amelyet a 
környezetvédelmi hatóság fogadja el.     
 
2. Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban: 

- Az elmúlt évi beszámolóban is jeleztük már, hogy a BEGAS-jogutód Energie Burgenland 
szóvivője 2012. november 22-én bejelentette, hogy a cég visszalépett a határra tervezett 
hulladékégető felépítésétől. Emiatt ez a fenyegető veszély Szentgotthárdon megszűnt.   

- Regionális Légszennyezettségi Mérőállomás: A projekt lényege egy Mosonmagyaróvártól 
Szentgotthárdig, a magyar–osztrák határ mentén húzódó, a levegő szennyezettségét figyelő 
monitoring hálózat kialakítása. Ez öt mérőállomás beszerzését és rendszerbe állítását továbbá 
a monitoring tevékenység (működtetés) 5 évig való finanszírozását jelenti. Szentgotthárdon az 
automata mérőállomást a Széchenyi István Általános Iskola udvarán helyezték el, az 
ünnepélyes átadására 2013. április 12-én került sor. A mérőállomás biztosítja a város 
levegőminőségének folyamatos figyelését. Az eddigi adatok alapján elmondható, hogy 
Szentgotthárd város levegőjének minősége kiváló, illetve jó minősítésű 
http://levegominoseg.hu/Olm/Riportok?station=100&component=1&AspxAutoDetectCookie
Support=1  
 
- Nemcsak helyi problémát jelent a nem megfelelően gondozott, már több éve le nem kaszált, 
így általában allergén növényekkel szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása). 
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Szentgotthárd közigazgatási területén első fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi 
ingatlanoknál a Vas Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, 
belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd város jegyzője. 2016-ban huszonnyolc belterületi és 
hét külterületi ingatlan esetében tettünk bejelentést az illetékes hatóságok felé. Állandó 
problémát okoznak a különböző vállalkozások nevén, vagy ismeretlen helyen tartózkodó 
személyek tulajdonában lévő ingatlanok, amelyek a bejelentett címükön általában nem veszik 
át a felszólításokat. Ezekben az esetekben nagyon el tud húzódni az eljárás. Idéntől fontos 
változás volt, hogy a képviselő-testület 2015. augusztusi ülésén kiegészítette a helyi 
környezetvédelmi rendeletünket azzal, hogy az ingatlanok tisztántartásáról (kaszálásáról) a 
tulajdonosok, használók kötelesek a szükségesség mértékének megfelelően – de évente 
legalább két alkalommal – május 15-ig, illetve szeptember 15-ig ingatlanaikat a gyomtól, 
gaztól, hulladéktól, vadon növő bokroktól, stb. megtisztítani, illetve az ingatlan zöldterületű 
részének kaszálásáról (fűnyírásáról) gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója fenti 
kötelezettségét nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően 
az elhanyagolt ingatlant a tulajdonos, használó költségére és veszélyére rendbe hozattathatja. 
Ez a rendelkezés 2015. október 01-vel lépett hatályba. Ez jelentős segítséget jelentett a 
hatósági munka során, hiszen időben el lehetett kezdeni a kaszálatlan ingatlanok felszólítását, 
amely alapján huszonnyolc tuljadonost szólítottunk fel végzéssel a kaszálásra, illetve kettő 
ingatlan esetében kényszer kaszálás elrendelésére is sor került. Öt ingatlan esetében pedig 
nem lehet elérni a tulajdonost/tulajdonosokat. 
Mivel a problémás területek évről évre szinte ugyanazok, lehetőségnek látnánk, ha a saját 
cégünk (SZET Szentgotthárdi Kft)  már az év elején megkeresné ezeket a tulajdonosokat és 
felajánlaná a segítségét – természetesen megfelelő díjazás ellenében. Valószínű, hogy a 
többség megbízná a feladat ellátásával és természetesen fizetne is érte. Mi pedig 
mentesülnénk az utólagos, sokszor őszig elhúzódó hatósági eljárás lefolytatásától, nem utolsó 
sorban pedig a szentgotthárdiaknak nem kellene szembesülniük jelentős kaszálatlan területtel.  
 
 
3. A vizek védelmével kapcsolatban: 
 
- A vizek védelmével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyforrást az élő vízfolyásokba 
kerülő szennyvíz jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.) számú rendelete alapján 
2004. október 01-től az önkormányzat adóhatóságához talajterhelési díjat kell fizetni azoknak 
a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá 
és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak. 
2013. február 01-től drasztikusan megemelkedett a talajterhelési díj, a korábbi 120,- Ft/m3 
összegről 2013. február 01-től 1.200,- Ft/m3 összegre.  A megemelkedett talajterhelési díjnak 
köszönhetően mára  drasztikusan lecsökkent a csatorna hálózatra rá nem kötött ingatlanok 
száma. A kiépített csatornahálózatra történő rákötés hiányát most már elsősorban az adott 
ingatlan tulajdonviszonyainak rendezetlensége, vagy például a szociális helyzet (minimális 
vízfogyasztás) indokolja. 
Szentgotthárd közigazgatási területén Máriaújfalu, Farkasfa és Jakabháza városrészek 
szennyvízcsatorna-hálózata még nem került kiépítésre. A Szentgotthárd – Máriaújfalu 
szennyvíz-elvezetés kiépítésével kapcsolatos pályázat megvalósítását a hazai új 
fejlesztéspolitikai intézményrendszer kialakításával a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft.  végzi. Ezzel a szervezettel konzorciumban történik a beruházás megvalósítása, 
az önkormányzat konzorciumi partner. A műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént. Jelenleg a 
kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás van folyamatban. A kivitelezői 
ajánlatok információink szerint beérkeztek, a kivitelezés befejezési határideje jelenleg 2017. 
december 31.  
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Farkasfa esetében a máriaújfalui végpontra csatlakozás fajlagos költségei nagyon magasak, 
rendkívüli mértékben rontják a pályázat eredményességét (egészen pontosan lehetetlenné 
tennék a sikeres pályázatot). A városrész szennyvízkezelését egyedi szennyvíztisztító 
berendezéssel illetve módszerrel lehetne megoldani. Jakabháza tekintetében is rendelkezünk a 
Mélyépterv Infrastruktúra Kft. által készített engedélyes tervdokumentációval. A meglévő 
tervek a városrész szennyvizét a regionális hálózatra vezetnék rá. Meggondolandó lenne a 
2008-ban kialakított projekt koncepció szerint készített tervek átdolgozása azért, hogy a 
regionális rendszer kihagyásával közvetlenül a szentgotthárd-rábafüzesi hálózatra 
csatlakozzon a jakabházi hálózat. Jelenleg a megvalósításhoz szükséges források felkutatása 
érdemes gondolkodni.  
 
 
- A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz 
elszállítása:  
A kistérségi társulás nevében kiírt sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen a társulás 
2012-ben közszolgáltatási szerződést kötött  a Szentgotthárd város és térsége területén a 
települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére. 
A közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. Az új szolgáltató adatai, elérhetőségei: Lenti 
Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.) Tel.: 92/551-386, 92/551-387, fax: 92/551-
012, mobil: 30/701-77-97, e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu. A közszolgáltató 
beszámolója jelen előterjesztés 3. számú mellékletében olvasható. Ebben a beszámolóban 
kérik az alkalmazott díjhoz a képviselő-testület hozzájárulását. Erre a kérdésre a következő 
hónbapokban visszatérünk.  
 
- A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonos a környezetvédelmi hatóság 
határozatában előírt határidőkben és módon eleget tett. A Florasca Kft. egy sikeres pályázat 
eredményeképpen elvégeztette a terület rekultivációját. A rekultiváció elvégzését követően 5 
év fenntartási kötelezettség terheli a tulajdonos Florasca Kft.-t, mely időtartamig a terület 
monitoringozását is elvégzik. Ez az időszak információnk szerint idén lejárt, jelenleg  a terület 
művelési ág változása van folyamatban. 
 
 
4. Zöldterületek fenntartása és kezelése: 
 

• A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű 
növényvédelmi munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási 
megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodik. A zöldterületek 
megfelelő fenntartását a nem megfelelő használatuk (rongálások, lopások, szemét 
elszórása stb.) akadályozza. 

• Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási 
feladatait továbbra is a Horgászegyesület látja el az önkormányzat anyagi és egyéb 
támogatásával. A Hársas-tó környezetében az elmúlt években visszatérően komoly 
problémákat okoztak az éjszakai rongálások, Sajnos idén is fordult elő rongálás – 
történetesen az újonnan a Horgász Egyesület által készített emlékparkot rongálták 
meg. Az üzemeltető tájékoztatása szerint azóta nem tapasztaltak az elmúlt évekhez 
hasonló mértékű rongálásokat. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is birtokba 
vehették a fürdőzők a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó strandját, mivel a 2014-
ben kiépült az ivóvízvezeték már biztosítja az ivóvízvételi-, illetve a zuhanyozási 
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lehetőséget is és ezek hiánya már nem akadályozta a strand megnyitását. Idén strand 
területén előírt havi vízminták közül egy vízminta nem volt megfelelő, de a 
megismétel vizsgálat már megfelelő eredményt hozott.   

• Még mindig problémaként jelentkezik a zöldterületek fenntartásával kapcsolatban, 
hogy az eb tulajdonosok nem mindig tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. 
A kutyáikat tiltott területeken futtatják (pl.: Barokk Kert, Liget, Hársas-tó strand 
területe stb.), illetve az ebek által okozott szennyeződéseket nem távolítják el. Ez azért 
veszélyes, mert ahol kisgyerekek is tartózkodnak (parkok, játszóterek), ott akár súlyos 
betegségek kialakulásához is vezethetnek. Az erre felhívó tiltó táblákat folyamatosan 
megrongálják, eltávolítják. Hatékonyabb hatósági fellépést tesz lehetővé az, hogy a 
képviselő-testület 2015. augusztusi ülésén a helyi környezetvédelmi rendeletünket 
kiegészítette azzal, hogy az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, 
futtatása során köteles az állat által okozott szennyezés megszüntetésére alkalmas 
zacskót, vagy szennyezést megszüntetésére alkalmas egyéb eszközt magánál tartani és 
ezt a közterület-felügyelők felszólítására bemutatni. Az állat által okozott 
szennyeződés megszűntetése az állat felügyeletével megbízott személy kötelessége.  

• A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy 
mennyiségben jelenik meg a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező 
növényi hulladék. A parkfenntartási feladatokkal megbízott SZET Szentgotthárdi Kft. 
ezt a hulladékot (fű, levél, faág) a heiligenkreuzi komposztáló telepre szállítja, ahol 
ingyenesen elvégzik a kiszállított hulladék komposztálását. Így a jogszabályokban 
előírt hasznosítási arányt tovább tudjuk növelni. 

• A fák védelme kapcsán önkormányzati rendelettel még nem rendelkezünk. Javasoljuk, 
hogy jelen előterjesztés II. részében leírtak alapján a helyi környezetvédelmi 
rendeletünkbe kerüljenek ilyen szabályok. 

5. Zajvédelem: 
 
- 2016-ban két vendéglátóegység részére állapított meg hatóságunk zajkibocsátási 
határértéket. Jelenleg négy ügyben folyik eljárás hivatalunkba érkezett zajjal kapcsolatos 
bejelentések miatt. Ezen kívül a szórakozóhely üzemelése miatt várható eljárás. A jelenleg 
folyamatban lévő ügyek első körben figyelmeztetéssel végződnek. A figyelmeztetésekben 
foglaltak be nem tartása, illetve a panaszok fenntartása esetén pénzbírság kiszabása 
alkalmazandó. Amennyiben ez sem vezetne eredményre, úgy a tevékenység korlátozására 
kerül sor.  
 
6. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja: 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-nak 
figyelembevételével a képviselő-testület 2016. augusztusi testületi ülésén elfogadta a város új 
(felülvizsgált) környezetvédelmi programját. A fenti képviselő-testületi határozatban 
elfogadott módosítások figyelembe vételével jelenleg folyamatban van a környezetvédelmi 
program véglegesítése. A honlapunkon jelenleg a véleményezésre megküldött 
környezetvédelmi programunk érhető el az alábbi linkre kattintva érhető el: 
http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/varosuzemeltetesi-
hirdetmenyek/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek/seo-url-33.html 
 



 
 

161 

 

II. rész: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. (VI.28.) 
számú rendeletének (továbbiakban: helyi rendelet) módosítása: 

• Helyi rendeletünk 3. § (2) bekezdése részletesen szabályozza az ingatlanok előtt lévő 
járdaszakaszok tisztántartását, hó eltakarítását, síkosságmentesítését. Az ingatlanok 
előtti kaszálás viszont nem egyértelműen van megfogalmazva a helyi rendeletünkben.  
A 2. § (3) bekezdés előírja, hogy többek között a kaszálást az önkormányzat az 
ingatlan tulajdonosa terhére elvégezteti. Javasoljuk 2. § (1) bekezdés kiegészítését 
(pontosítását) azzal, hogy az ingatlan tulajdonosának a kötelessége az ingatlan előtti 
zöldterületi részek tisztántartása (kaszálása) is. 

• A fakivágási engedélyezési eljárást a fás szárú  növények védelméről szóló 
346/2008.(XII.30.) kormányrendelet szabályozza. Ez ideig évente – átlagosan egy-két 
engedélyezési eljárásra került sor. A szabályozás szerint a kérelmező akkor kaphat 
fakivágási engedélyt, ha nyilatkozik a kivágott fa pótlásáról.  A pótlás történhet ugyan 
arra a helyre, vagy kijelölt más közterületre is. A legtöbb esetben nem a kivágott fák 
helyére, hanem a más helyen levő, kiszáradt fák helyére írtuk elő a pótlást, kikötve, 
hogy azt a SZET Szengotthárdi Kft-től kell megrendelnie a kérelmezőnek. Fenti 
kormányrendelet lehetőséget ad arra, hogy a kérelmező részéről a pótlás a tényleges 
faültetés helyett pénzbeni megváltással valósuljon meg. A megváltás módjának, 
mértékének meghatározása szakértő közreműködésével történt. Ebben az esetben az 
egy naptári év alatt befizetett díjak, egy összegben a SZET Szentgotthárdi Kft. 
birtokába kerülnek, aki az átadott összeget kizárólag fa-, cserje ültetésére fordíthatja. 
Az átadott öszeggel el kell számolnia. 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: Szabályozza a településen élők 
többletfeladatait a környezet fenntartása érdekében..  
A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: Nincs. 
Környezeti és egészségi következménye: Egyértelműen pozitív, mivel a módosítások célja 
egy tisztább, egészségesebb, rendezettebb környezet kialakítása. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A fenti rendeletmódosítás elvégzésével az 
adminisztratív terhek nőhetnek. 
A jogalkotás elmaradásának esetén: Korábbi gyakorlatnak megfelelően történik a fenti 
rendeletmódosítással kapcsolatos szabályok (ingatlanok előtti kaszálások, fapótlások) 
érvényesítése. 
               
Tisztelt Képviselő-testület ! 
Kérem a képviselő-testülettől, hogy az előterjesztést megtárgyalni, illetve a város környezeti 
állapotáról szóló beszámolót elfogadni, valamint a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 
rendeletet a melléklet szerint módosítani szíveskedjenek.  
 

 
Határozati javaslat 

 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd város 
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  köztisztasággal, 
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szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd város 
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  köztisztasággal, 
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolóval kapcsolatban az alábbiakat 
határozza meg: ..... 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

    
 

Szentgotthárd, 2016. szeptember 19. 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
 Jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 
22/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  
bekezdése,  és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el: 
 
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Szentgotthárd Város Környezetvédelmi 
Programjáról szóló 17/2010. (VII. 1.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § 
(1) bekezdése a következők szerint módosul:: 
 
„2. § (1)Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan 
használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles gondoskodni. 
Az ingatlanok előtt lévő zöldterületi részek (a telekhatártól az úttestig terjedő 
valamennyi zöldsáv) folyamatos tisztántartásáról (kaszálásáról) is az egyes ingatlanok 
tulajdonosa, kezelője, használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi 
használó) köteles gondoskodni. ” 
 
2.§ A R. V. fejezet Zöldterületek fenntartása és kezelése része az alábbi 22/A. §-al 
egészül ki: 
 
„22/A. § (1) Tilos a közterületeken levő fák, cserjék rongálása, olyan kezelése amely 
értékük csökkenésével jár. 
(2) A közterületen levő fák fák törzsére reklámtáblát, plakátot elhelyezni tilos. 
(3) Közterületen fát, cserjét kivágni csak az erre vonatkozó jogszabályok betartásával, 
jogerős fakivágási engedély birtokában lehet. 
(4) A közterületen levő fa, cserje kivágására kiadott engedélyben  

a) 1,5 m magasságban mért  30 cm törzsátmérőig kivágott fánként  20.000.- 
forint kompenzációt  kell előírni 
b) 1,5 m magasságban mért  30 cm törzsátmérő felett egyedileg megállapított  
mértékű, pénzbeni kompenzációt kell előírni  ami nem lehet kevesebb az a) 
pontban meghatározott összegnél és figyelembe kell venni legaéább a kivágott fa 
törzsátmérőjét illetve a kivágott fa életkorát. 

(5)Közterületre gyümölcsfa, díszfa, díszcserje csak a közterület fenntartójának – SZET 
Szentgotthárdi Kft. – engedélyével telepíthető.  
 
3.§ E rendelet 2016. október 01-én lép hatályba. 
 
 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester jegyző 
 
Kihirdetés napja: 
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Indokolás 
1.§-hoz: Az ingatlanok előtti zöldterületi részek tisztántartéásával (kaszálásával) kapcsolatos 
szabályokat pontosítja.   
2. §-hoz: A közterületen levő kivágandó fák pótlásának pénzbeni kompenzációját 
szabályozza. A fenntartó engedélyéhez köti a közterületi növénytelepítést 
3.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza 
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2.sz. melléklet 
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2.sz. melléklet 
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Beszámoló 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 

 
Tárgy: A St. Gotthard Spa és Wellness Fürdő és a szálloda együttműködésének 
tapasztalatai, Szentgotthárd város idegenforgalmi helyzetének alakulása, fejlesztési 
lehetőségek. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat 2015. decemberében elfogadott munkaterve alapján kerül ez az 
előterjesztés most a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
 

I. A ST. GOTTHARD SPA ÉS WELLNESS FÜRDŐ ÉS A 
SZÁLLODA EGYÜTTM ŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAI 

 
A munkaterv 2015. decemberi elfogadása óta számos alkalommal, hosszasabban is érintettük 
a Fürdő és a Szálloda kapcsolatát /együttműködését, így jelen előterjesztésben ezzel most újra 
külön nem foglalkozunk. 
 
 

II.  A SZERVEZETI HÁTTÉRR ŐL 
 
Mint ismeretes, 2014. évben a turisztikai feladatok ellátására a TDM Egyesülettel kötöttünk 
együttműködési megállapodást, amelyben az Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy 
– az éves tagdíjon felül – évente 4 millió Ft támogatást nyújt az Egyesület működéséhez. A 
támogatás mértékéről és feltételeiről évente március 01-jéig a Képviselő-testület által 
jóváhagyott külön megállapodásban állapodnak meg - ez a külön megállapodás tartalmazhatja 
mindazon konkrét turisztikai feladatokat, melyeket az Egyesület az adott évben el kíván 
végezni. Az Egyesület a támogatás fejében – többek között - biztosítja 1 fő szakember 8 
órában történő alkalmazását a város turisztikai feladatainak ellátására. 2015. márciusában 
került napirendre a látogatóközpont - Tourinform iroda kérdése, amelyben az 59/2015. számú 
határozattal végül arról döntött a Képviselő-testület, hogy támogatja a turisztikai információs 
iroda TOURINFORM hálózathoz való csatlakozását és mint létesítő vállalja az 5 évig 
történő üzemeltetést. A helyszínét tekintve a St. Gotthard Spa & Wellness  fürdőben történő 
megnyitás kapott támogatást azzal, hogy folyamatosan vizsgálni kell annak a lehetőségét, 
hogy véglegesen a városközpontba kerüljön az iroda. Az egész évben nyitva tartó iroda 
működtetője a TDM egyesület, egy további, részmunkaidős (4 órás) foglalkoztatottal. 
 
A másik fontos szervezet a város és térsége turisztikai feladatainak ellátása kapcsán a 
Gotthárd-Therm Kft , mint a fürdőt üzemeltető önkormányzati vállalkozás és mint a térség 
turisztikai zászlóshajója. 
 
Bár nem fő profil szerint, de további szereplők is részlegesen érintettek a városi 
idegenforgalom szervezésében: 

- a turisztikai feladatok ellátása ugyan átkerült a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesülettől, a látógatóközpont működtetése továbbra is feladata az Egyesületnek, 
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akárcsak a turisztikától nem függetleníthető kulturális rendezvényszervező 
tevékenység ellátása.  

- megemlítendő továbbá a SZET Szentgotthárdi KFT is, mint a mozit sikeresen 
üzemeltető, szintén önkormányzati vállalkozás is: az évi 21 ezer fős látogatottságával 
és a felújított előterével az egyik legnépszerűbb kultúraközvetítési pontjává vált a 
városnak. Profilja a mozifilmeken túl ma már magában foglalja a társművészetek 
(színházi előadások, koncertek, dokumentumfilmek) megjelenését is. A sporttelep 
sportturisztikai feladatain túl a már felvázolt „Szentgotthárdi Alpokalja 
Szabadidőközpont – SZASZ!” projekt megvalósítása kapcsán jelentős turisztikai 
szereplőjévé válhat a térségnek. 

- a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum a könyvtári szolgáltatásokon túl már 
népszerű helytörténeti kiállítótérként (múzeum) is kapcsolódik a városi 
idegenforgalomhoz.  

- a sportturisztikai lehetőségek kialakítása mellett ma már sport- és ifjúsági referenst is 
alkalmaz a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, az ő szervező munkája 
mellett a közelmúltban megújult Városi Sportegyesület is fontos közreműködője az 
előttünk álló feladatoknak. 

- a fenti szervezeteken túl természetesen fontos szereplők a városi turizmus 
vonatkozásában a helyi szállásadók és éttermek, kiemelve közülük a Gotthard 
Therme Hotel & Conference szállodát. 
 

 
 

III.   BESZÁMOLÓ 
A VÁROS TURISZTIKAI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÉS CSE LEKVÉSI TERVBEN 

FOGLALTAK  MEGVALÓSULÁSÁRÓL 
 
2015. januárjában fogadta el a Képviselő-testület a város turisztikai cselekvési tervét a 2015-
2017. évekre. A cselekvési terv megvalósulásáról és az érintett szervezetek beszámolójáról 
sem túl régen, 2015. januárjában készítettünk előterjesztést. Az elmúlt év legfontosabb 
változásait az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
 

- sikeres tavaszi- nyári rendezvényeken vagyunk túl (Tavaszköszöntő Fesztivál, Koltai 
Napok, Ifjúsági Nap, Ruttkai-Latinovits Napok,  Szerelmesek Fesztiválja, Hopplá 
Fesztivál, Szentgotthárdi Történelmi Napok, 1Uton Zarándoknap, Zöld Szentgotthárd 
Környezetvédelmi, Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál, Augusztus 20., Megyei 
Vadásznap, Mozdulj Szentgotthárd! – Városi Sportnap, stb.)  

- sikeres pályázatnak köszönhetően megvalósult a „Hadiösvény” interaktív, történelmi-
felfedező program szlovén nyelvű kialakítása a Múzeumban, illetve szintén újabb 
pályázaton támogatást nyertünk a német nyelvű kialakítására is (támogatási szerződés 
megkötése folyamatban), 

- a fürdő melletti szálloda megnyitása több vonalon is érzékeltette hatását, szemmel 
láthatóan és a statisztikák által is alátámasztottan jelentősen megemelkedett a turisták 
száma, 

- a TDM bakancsos kiadványt jelentetett meg, illetve több területen is jelentős 
előrelépéseket tett (lásd: lentebb),  

- turisztikai vonatkozású pályázati projekteket állítottunk össze és nyújtottunk be (lásd: 
lentebb) 

- az Önkormányzat kiadásában megjelent a városi adománylevél díszkiadvány,  
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- megrendeltük a város látnivalóinak gömb-panorámafotók készítésével összefűzött 
GOOGLE virtuális túra  kialakítását (a fotók elkészültek, egyetlen dolog hiányzik 
még: a Hársas tó nem szerepelt a Google térképen, mint üzleti entitás, ezért fel kellett 
vetetnünk. Ennek az átfutási ideje több hét, ez van most folyamatban)  

- a Hivatal osztálykirándulás csomagot állított össze, a 12.000 példányban megjelenő 
Kirándulj Nálunk! magazinban meg is jelentünk már vele, az iskolák elektronikus úton 
történő megkeresése szeptemberben megtörténik, első körben Vas, Zala, Somogy, 
Veszprém, Győr és Komárom megyei általános és középiskolái kapnak, majd a 
következő hónapokban sor kerül fokozatosan a többi megyére is, 

- sportturisztika szempontjából elkezdtük működtetni / kiadni a műfüves labdarúgó 
pályát, megépült a sporttelep új öltözőépülete.  

 
Több, a turisztikát (vagy városképet) is érintő PÁLYÁZATI PROJEKTET  állítottunk össze 
és nyújtottunk be 2016. január óta, ezek jelenleg elbírálásra várnak: 
 

- a Vidékfejlesztési Program településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítése (VP-6-7.4.1.1-16) felhívásra a város egyik legszebb épülete, a 
Művelődési Ház tetőfelújítására, nyílászáró cseréire és külső homlokzatának 
rekonstrukciójára állítottunk össze és nyújtottunk be pályázati dokumentációt, közel 
58 millió forint értékben. (Elbírálás alatt.) 

- Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerinti pályázati 
kiírással is foglalkoztunk és pályázatot nyújtottunk be a Hunyadi utca felújítására 
illetve Hunyadi úti butiksor mögötti parkoló aszfaltozására mindösszesen 31 millió 
forintos beruházással tervezve. (A projekt jelenleg tartaléklistán van.) 

- A szentgotthárdi kolostorépület legszebb, de nagyon régóta felújításra váró 
helyiségének, a ciszter kolostorkönyvtárnak teljes rekonstrukciója valósulhat meg 
a SI-HU Szlovén-Magyar Együttműködési Program kapcsolódó pályázati felhívására 
benyújtott projekt által. A felújítás magába foglalná a fagerenda födém, a 
mennyezetkép és az oldalfalak díszítőfestésének restaurálását, illetve az ablakok, ajtók 
és a hajópadlók rekonstrukcióját is. A több projektpartnerrel (Maribor város 
önkormányzata, Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum és Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület) kiegészülve benyújtott támogatási kérelem összköltsége 350.000 EURO. 
(Elbírálás alatt.) 

- Szintén a SI-HU Szlovén-Magyar Együttműködési Program kapcsolódó pályázati 
felhívása kapcsán készítettünk elő és nyújtottunk be pályázati dokumentációt a ciszter 
kolostorépület refektóriuma faburkolatának visszaállítására és restaurálására 
94.605 EURO értékben. Szlovén oldalról Apace, Szent András, Szent Anna, Lenart 
települések, illetve a Szlovén Örökségvédelmi Intézet, magyar oldalról pedig pedig 
Őriszentpéter városa partnerségével sikerült a pályázati projektet összeállítani és 
benyújtani. (Elbírálás alatt.) 

- Összetett előkészítő munkát követően állt össze  a TOP-2.1.2-15 Zöld város 
kialakítása pályázati kiírásra már be is nyújtott pályázati projektünk, amellyel a 
Várkert komplex megújítására szeretnénk forrást szerezni. A tervezett fejlesztés 
keretében nem csupán a barokk kert megújítását és továbbfejlesztését, új kavics 
borítású sétányok és térvilágítás kialakítását, a növényzet teljes megújítását, 
utcabútorok elhelyezését, a szabadtéri színpad, illetve környezetének rekonstrukcióját 
szeretnénk megvalósítani, de hosszú idő után a régi strand területét is szeretnénk végre 
rendezni annak Várkerthez történő csatolásával - a romos öltözőépületek elbontásával 
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és egy kisebb tó kialakításával újabb zöldfelülettel is gyarapodhat a belváros. A 
projekt dokumentációja alapján a tervezett fejlesztés összköltsége mindösszesen 240 
millió Ft. (Elbírálás alatt.) 

- Megjelent egy olyan, határon átnyúló pályázati lehetőség is az Interreg V-A Ausztria-
Magyarország 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési Program keretében, 
melynek keretében az önkormányzatok pályázhatnak városarculati vonzerőt magába 
foglaló fejlesztésekre. A pályázatot több partnerrel egyeztetve készítettük elő és 
nyújtottuk be, úgy mint az Oststeirische Städtekooperation Egyesület (tagjai: 
Fürstenfeld, Bad Radkersburg, Gleisdorf, Fehring, Feldbach, Friedberg, 
Hartberg,Weiz), magyar oldalról pedig Körmend, Lenti, Vasvár, Zalalövő, Letenye és 
Őriszentpéter városokkal. A projekt Szentgotthárdra vonatkozó összköltsége a 
tervezettek szerint 100.000,- EURO, az ebből általunk megvalósítani kívánt 
tevékenységek – többek között - a város egységes városi arculatának kialakítása, 
városmarketing eszközök kidolgozása és alkalmazása, a helytörténeti kiadványoktól és 
az ajándéktárgyak késztésétől a helyi termékek előállítását és népszerűsítését elősegítő 
tevékenységekig, stb. (Elbírálás alatt.) 

- A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megjelent 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” (TOP-3.1.1-15) pályázat kiírás kapcsán 
is összeállítottuk és benyújtottunk egy jelentős pályázati dokumentációt, amely - ha 
pozitív elbírálásban részesül – lehetővé tenné a Kossuth Lajos úton (a Tompa Mihály 
úttól, északi oldalvezetéssel) egy egyesített kerékpárút és járda kialakítását. A 
megcélzott (maximális) pályázati támogatás (300 M Ft) az érintett szakaszon 
tartalmazza a kerékpárút- és járdaépítésen túl a szükséges közműkiváltásokat, 
földmunkákat, növénytelepítést és forgalomtechnikai elemeket is. (Elbírálás alatt.) 

- Kültéri sportparkok és futókör építésére irányuló program is indult országosan a 
mozgás népszerűsítése érdekében. A könnyen hozzáférhető, ingyenesen használható, 
igényes szabadtéri létesítményekben elsősorban a felnőtt sportolni vágyók tölthetik el 
aktívan a szabadidejüket. A Kormány által kiírt programra is benyújtottuk a 
pályázatot, méghozzá 3 db sportparkra és 1 db 400m-es futókörre vonatkozóan. 
(Elbírálás alatt.) 

- „Az aktív turizmus új határon átnyúló termékének létrehozása és kihelyezése a 
Mura és a Rába közötti modern turizmus integrált részeként”  címmel maga a TDM is 
benyújtott pályázatot a SI-HU Szlovén-Magyar Együttműködési Program kapcsolódó 
pályázati felhívására, ezt legutóbbi ülésén tárgyalta a Képviselő-testület. (Elbírálás 
alatt.) 

 
Az előterjesztés előkészítésekor a turisztikai cselevési tervünk megvalósítása kapcsán érintett 
szervezetektől (TDM – TOURINFORM, Gotthárd-Therm Kft, PKKE, SZET KFT, Értéktár 
Bizottság – Móra F.V.K.M.) megkértük a beszámolóikat - a cselekvési terv táblázatában a 
változásokat más színnel jelöltük és ezt az előterjesztés 3. számú mellékletéhez csatoltuk. 
 
A PKKE, a SZET KFT – Csákányi László Filmszínház, megküldött beszámolóját - teljes 
egészében - külön is csatoltuk az előterjesztéshez, ezek az előterjesztés 1. és 2. számú 
mellékletében találhatók. 
 
 

TDM BESZÁMOLÓ 
 
A TDM a cselekvési terv táblázatba történő beleírással segítette jelen beszámoló 
összeállítását, lényegesebb elemei: 
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- Turizmus rendszerének állami átalakulásának következtében a TDM regisztrációs 
feltételek továbbra is tisztázatlanok. 

- A Környező régiókkal folyamatosan építik a kapcsolatokat, különösen eredményes 
együttműködés jött létre az Őrséggel a nyár folyamán (garantált túra ajánlatok minden 
hétre), de a szlovén régióval is kialakuló projekt-színtű együttműködésünk van. Az 
osztrák határközeli régióval is elindult az együttműködés a közös programcsomagok 
kialakítása vonatkozásában. 

- A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel is jó az együttműködés, minden városi és 
térségi rendezvényt népszerűsítenek, sőt, a turisztikai szempontból nagyobb volumenű 
rendezvényeken ki is települ az Egyesület. 

- Az idegenvezetést minden esetben biztosítják, akár városi szinten megoldva, üzleti 
turizmus keretén belül érkező külföldi csoportok érkezése esetén pedig számlaképes 
nyelveket beszélő idegenvezetővel. A benyújtott szlovén-magyar INTERREG 
pályázat képzési munkacsomagja magában foglal idegenvezetői képzést is. 

- A szállodával kidolgoztak rendszeres nyári programokat a vendégek részére, így: 
kerékpártúrákat a Hársas-tóhoz, természetismereti sétákat Szalafőn, kenutúrát, stb.   

- A szállásadókkal történik jelenleg helyzetfelmérés a vadászati vendégek és csoportok 
fogadásáról, sikeres együttműködés esetén, a jövőben vadászati csomagok is 
kiajánlásra kerülnek. 

- Összeállították és meg is jelentették a várt bakancsos kiadványt, amely minden 
szálláshelyen (is) elérhető. 

- A Savaria Turizmus Nonprofit Zrt.-vel együtt megrendezték  a Szent Márton road-
showt Szentgotthárdon. 

- Egyeztetések kezdődtek a PKKE-vel a lehetséges ajándéktárgyak arculatának és 
koncepciójának kidolgozása valamint az árusítás lehetőségeinek kapcsán. 

- A 2016-os Utazás Kiállításon képviselték a várost és térségét. 
- Nyár elején megrendezték az első Strand Szezonnyitó szakmai rendezvényt, a Pannon 

Termál Klaszter és az akkori még Magyar Turizmus Zrt. koordinálásával.  
- Májusban cseh utazási irodák vezetőiből álló study tour csoport érkezett a városba, 

ahol a TDM kiemelt koordináló szerepet töltött be.  
 
A fentiek is mutatják, hogy a TDM tevékenységében / munkájában az elmúlt időszakban jól 
látható aktivitás tapasztalható – egyre több területen lép előbbre az Egyesület. 
 
A TDM képviselői (ahogy a PKKE képviselői is) az Önkormányzattal-Hivatallal legalább 
havonta egy alkalommal egyeztető megbeszélésen vesznek részt az Egyesület által 
megvalósított tevékenység és a további teendők kapcsán.  
 
 

PKKE BESZÁMOLÓ 
 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület az önkormányzattal kötött szerződése alapján turisztikai 
feladatot már nem lát el közvetlenül, azonban több ponton mégis kapcsolódik a területhez.  
 
A beszámolóban megtalálható az általuk a színházi látogatóközpontban regisztrált turisták 
száma, ez alapján a június, július és augusztus a kiemelkedően forgalmas hónapok. A 
megújult munkaszervezetben 2 fő is rendelkezik idegenforgalmi végzettséggel, de a kollegák 
valamennyien rendelkeznek idegen nyelvismerettel és a város nevezetességeinek leírását 
valamennyi kollega megismerte. Megújították a kiadvány kínálatot, rendezték a 
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látogatóközpontot, a turisztika szereplőivel együttműködéseket dolgoznak ki, a TDM és 
Fürdő képviselőivel havi rendszerességgel egyeztető megbeszéléseket tartanak. 
 
Az Egyesület által megküldött szöveges beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete 
tartalmazza, illetve a PKKE tevékenységéről a cselekvési terv táblázatban olvasható 
részletesebben. 
 

CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ BESZÁMOLÓ 
 
A szentgotthárdi filmszínház tényleg nem csak egy „átlagos” mozi, hanem a város egyik 
legfontosabb közösségi tere. A filmek mellett koncertek, különleges sorozatok és aktuális 
tematikájú filmek is terítékre kerülnek, továbbá egyre több rendezvény helyszíne is:  a 
Magyar Kultúra Napi ünnepség vagy a gimnazisták diáknapja mellett a Koltai Napok, a 
Szerelmesek Fesztiválja, a Ruttkai-Latinovits Napok és a Tájidegen – 2. Szentgotthárdi 
Művészeti Szabadnapok fontos eseményeinek is otthont adott, jó néhány elismert művészt 
vendégül látva. 
 

Szeptember 4-én megérkezett az idei 15000, ez a nézőszám kiemelkedő a korábbi évekhez 
képest is. Folyamatosan érkeznek újabb látogatók, elsősorban Körmendről és a térségéből, de 
egyre többen jönnek az Őrségből és a helyi szállodából szintén megjelentek az első vendégek. 
A részletesebb beszámolót az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 
 

 

IV.  FEJLESZTÉSEK 
 
2016. év elején megállapodtunk a TDM Egyesülettel, hogy a következő időszakban a 
pályázati projektek generálása (figyelése, előkészítése, benyújtása) elsődleges feladata az 
Egyesületnek, ehhez pedig egy olyan turisztikai fejlesztési projektterv adatbázist is 
készítenek, amelybe összegyűjtik és előkészítik a város és térségének turisztikai fejlesztési 
irányait a pályázati lehetőségek hatékony kihasználása érdekében. Ennek első változatát a 
Képviselő-testület már februárban megismerte, az aktualizált jelenlegi változatot pedig az 
előterjesztés 4. számú mellékleteként csatoljuk.  
 
Szintén a TDM felvetése (a cselekvési terv beszámolóban), hogy mivel a humánerőforrás 
kapacitás folyamatos problémája miatt a nyári információs pont kihelyezése nem megoldható, 
helyette alternatíva lehet egy Touch-Info pont beszerzése, amelyen minden városi információ 
fellelhető  - állítólagosan pozitívak a tapasztalatok a többi Tourinform iroda részéről ezzel 
kapcsolatban. 
 
PKKE által javasolt főbb turisztikai vonatkozású fejlesztések pedig az alábbiak: 

 
- Színház előtti területen esztétikus padok elhelyezése -> FELADAT 
- a Fürdőből a Színház irányába vezető kerékpárút egy szakaszán a hiányzó közvilágítás 

pótlása -> FELADAT 
- a barokk templom látogathatósága érdekében egyeztetés az egyház képviselőivel - 

FELADAT 
- egységes ciszter arculati kézikönyv készíttetése, a kolostorépület pincéjében ciszter  

panoptikum kialakítása stb. pályázati forrásból –> PÁLYÁZAT 
- egységes városarculat kialakítása -> PÁLYÁZAT 
- folyamatos egyeztetés a turisztikai pályázatok vonatkozásában -> FOLYAMATOS 
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- Kilátó újranyomtatására forráskeresés -> PÁLYÁZAT 
- turisztikai kiállítás megvalósítása a város értékeiről. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turisztikai Cselekvési 
Terv 2015-2017. program végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja / az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 
……………………………. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Dr. Simon Margit TDM elnök, Gotthárd-Therm igazgató 

Károly Andrea, PKKE elnök 
Czotter-Szukics Mónika SZET Szentgotthárdi Kft. igazgató 
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turisztikai Cselekvési 
Terv 2015-2017. programban meghatározottakon túl további konkrét feladatként 
határozza meg az alábbiakat: 
- a Színház előtti területen esztétikus padok elhelyezése -> Felelős: Önkormányzat 

- a Fürdőből a Színház irányába vezető kerékpárút egy szakaszán a hiányzó közvilágítás 
pótlása -> Felelős: Önkormányzat 
- a barokk templom látogathatósága érdekében egyeztetés az egyház képviselőivel –> 

Felelős: Polgármester 
- szentgotthárdi „Touch-Info” pont beszerzésére tartalom és árajánlat beszerzése -> 

TDM 
- ……………… 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Dr. Simon Margit TDM elnök 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felkéri a TDM szervezetet, 
hogy a TDM regisztráció érdekében eddig tett lépésekről, illetve a jelen beszámolóban említett 
a TDM regisztrációs feltételek változása miatti konkrét nehézségekről a 2016. októberi ülésre 
tegyen részletes jelentést.  

Határidő: 2016. októberi ülés 
Felelős: Dr. Simon Margit TDM elnök 
 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 19. 
 

                                                                                                           Huszár Gábor                                                                                                           
polgármester 

Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. számú melléklet 

 
TDM-TOURINFORM BESZÁMOLÓJA 

 
 

……….. 
 
 

2. számú melléklet 
 
 

PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA 
 

……………. 
 

 
 
 

3. számú melléklet 
 

CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ 
 

 
SZENTGOTTHÁRD VÁROS TURISZTIKAI INTÉZKEDÉSI TERVE 2 015-
2017…III./2. KULTURÁLIS- ÉS RENDEZVÉNYTURIZMUS… A Csákányi László 
Filmszínház bevonása a kulturális- turisztikai programokba, saját rendezvények 
szervezése a film- és társművészetek vonatkozásában… 
 
2016. január 1-jén 17:00 órától Star Wars-tól Schindlerig – John Williams gálakoncert 
címmel zenés újévi program várta az érdeklődőket. 
 
A közismert amerikai forgatókönyvíró és rendező 80. születésnapja alkalmából a 
szentgotthárdi moziban is vászonra került a WOODY ALLEN RETROSPEKTÍV sorozat, amely 
összesen öt produkció bemutatását jelentette: január 12. Annie Hall (1977), január 19. 
Manhattan (1979), január 26. Hannah és nővérei (1986), február 2. A Jade skorpió átka 
(2001), február 9. HollyWoodi történet (2002). 
 
2016. január 20-án a városi ünnepi események közül másodszor került megrendezésre a 
moziban a Magyar Kultúra Napja. 
 
A vallásos – elsősorban katolikus érzelmű – embereknek januárban kettő alkotás is műsoron 
volt: a Ha Isten úgy akarja című vígjáték premierben (két alkalommal) és a Szent Borbála 
című filmdráma (egy alkalommal). 
 
Kassai Lajos életéről és munkásságáról szóló A Lovasíjász című hazai dokumentumfilm 
február harmadik hétvégéjén érkezett Szentgotthárdra. Az említett alkotást először február 20-
án az Őr-Nyék Hagyományőrző Alapítvány által szervezett ŐSEINK NYOMÁBAN című 
rendezvény nyitóprogramjaként kapta meg a közönség. 
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A Saul fia című magyar film az OSCAR-DÍJ GÁLA előtt és után, vagyis február 27-én és 
február 29-én ismét bemutatásra került. Február 22-én egyébként külön szervezett előadás 
keretében körmendi középiskolások is látták. 
 
Március 23-án a gimnazisták diáknapra készített „versenyfilmjeit” az alkalmi zsűri és a 
tanulók egyaránt megnézték a moziban. 
 
A tavaszi szünidei matiné keretében – március 26-án és 27-én – az Alvin és a mókusok 
legújabb részére, A mókás menet című családi vígjátékra lehetett alkalmi áron jegyet váltani. 
 
Március 28-án – Húsvét alkalmából – a Názáreti Mária című életrajzi dráma egészítette ki a 
populáris kínálatot. 
 
Május 13-án a Szamba című filmszatíra bemutatásával és közönségtalálkozóval kezdődtek a 
KOLTAI NAPOK eseményei. Május 14-én pedig az említett program keretében vászonra 
került még kettő vígjáték: a Gyerekrablás a Palánk utcában és a Világszám! is. 
 
Május 15-én – Pünkösd apropójából – pedig a Ferenc pápa - Buenos Airestől a Vatikánig 
című film jelentette a különleges tartalmat. 
 
GYERMEKNAP alkalmából május 28-án és 29-én jelentős kedvezménnyel a Száva – A szív 
harcosa című 3D-s családi animáció várta az érdeklődőket. 
 
Június 11-én a RUTTKAI-LATINOVITS NAPOK első rendezvényén a Szindbád című 
filmdráma vetítése zárta az aznapi programot. 
 
Június 28-án a Csak szex és más semmi című magyar vígjáték bemutatásával és 
közönségtalálkozóval kezdődött a SZERELMESEK FESZTIVÁLJA, amelynek egyik fontos 
helyszíne idén is a mozi volt. Itt a hét során összesen nyolc – a rendezvény koncepciójához 
illeszkedő – alkotás került a vászonra. A már említetten kívül a következő produkciókra 
lehetett még belépőt váltani: Félvilág (magyar film), Breki, a békakirályfi (amerikai 
animációs film), Minden út Rómába vezet (amerikai romantikus vígjáték), Mindenáron esküvő 
(szinkronizált spanyol vígjáték), Snoopy és Charlie Brown: A Peantus film (amerikai 
animációs film), Toszkánai esküvő (holland romantikus vígjáték), A (sz)ex az oka mindennek 
(amerikai vígjáték). 2015-ben is nyolc előadás volt, akkor összesen 221 néző lett regisztrálva, 
ebben az esztendőben viszont már 316. 
 
Augusztus 17-én a TÁJIDEGEN – 2. SZENTGOTTHÁRDI MŰVÉSZETI SZABADNAPOK 
megnyitójára a filmszínházban került sor, ahol a Galeta kertje című magyar dokumentumfilm 
bemutatása után közönségtalálkozó és kötetlen beszélgetés következett. 

 

A moziba 2015-ben az első nyolc hónapban összesen 13612 néző jött, 2016-ban pedig 
augusztus 31-ig már 14803. Szeptember 4-én megérkezett az idei 15000. Vendég, tavaly ez 
október 17-én történt meg. 
 
Nem tömegesen, de folyamatosan megjelennek olyan személyek, akik még nem jártak a 
Csákányi László Filmszínházban. A plusz létszám elsősorban Körmendről és a térségéből 
generálódik (szervezett iskolai előadások és családi vagy baráti mozizások), de egyre többen 
jönnek az Őrségből is, sőt már a helyi szállodából szintén megjelentek az első Vendégek. 
 
Üdvözlettel: Sebestyén Dénes 
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TURISZTIKAI CSELEKVÉSI TERV 2015-2017. 
BESZÁMOLÓ TÁBLÁZAT 

2016. SZEPTEMBER 
 

 
FELADATOK MEGHATÁROZÁSA  

 

 
FELELŐS 

 
HATÁRID Ő 

 
FELADAT ÁLLÁSA  

2015.09.21-én 
2016.01.19-én 

2016. szeptember 19-én 
 

I. SZERVEZETI HÁTTÉR 
 

TDM csatlakozása a TOURINFORM 
hálózathoz, a látogatóközpont 
működtetésének tapasztalatai és a 
TOURINFORM hálózaton belüli 
működésének lehetőségei 

TDM 2015. 
márciusi 
testületi 
ülésre 
előterjesztés 

csatlakozás/irodamegnyitás megtörtént, üzemeltetés folyamatos (TDM) 

TDM regisztrációra való felkészülés – a 
regisztráció feltételeinek figyelemmel 
követése 

TDM folyamatos a feltételek egyelőre tisztázatlanok, a VMTSZ térségi TDM szervezetté alakulása 
folyamatban van (TDM) 
 
TDM: „A TMTSZ térségi TDM szervezetté alakult, ennek keretében a jövőben az 
egyesületnek is szélesebb körű pályázati illetve megjelenési lehetőségei lesznek” 
 
TDM:  „A turizmus rendszerének állami átalakulásának következtében egyenlőre a 
regisztrációs feltételek, és a TDM szervezetek jövőinek feltételei is tisztázatlanok. A 
vendégéjszaka számokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, amely a regisztráció 
elindításának alapköve.” 
 
 

TDM szervezet erősítése a térségben, 
kapcsolat kiépítése más régiókkal, a jó 

TDM folyamatos szorosabb a kapcsolat a környező régiókkal, folyamatos 
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minták tanulmányozása és átvétele TDM:  „A környező régiókkal a kapcsolatok erősítése és ápolása folyamatos, 
különösen eredményes együttműködés jött létre az Őrséggel a nyár folyamán (garantált 
túra ajánlatok minden hétre). A szlovén-magyar INTERREG pályázat kidolgozásának 
köszönhetően a szlovén régióval is kialakuló együttműködésünk van (Salovci, 
Kocljevina), amely a pályázat nyertessége esetén tovább fog erősödni. Elindult az 
osztrák oldali határközeli régióval is az egyeztetés, közös programcsomagok 
kialakítása illetve pályázati projekt megvalósítása kapcsán.” 
 

munkacsoport működtetése a 
rendezvényszervezés- és turisztikai 
feladatok összehangolására 

koordinál: 
ÖNK, 
PKKE, 
TDM , 
Gotthárd-
Therm Kft. 

beszámolás: 
folyamatos 

év első felében több alkalommal ülésezett, a szervezetek képviselő aktívan 
közreműködtek 
 
A 2016. évi városi rendezvényterv összeállításához minden érintett szereplőtől kért be 
anyagot a Hivatal illetve ennek kapcsán valamennyi érintettel személyesen külön és 
részletesen egyeztetettünk is, az összeállítást követően azonban időszerű lesz a 
munkacsoport újabb ülése. 
 
PKKE:  „A városi nagy és egyéb rendezvényei során a szereplők (ÖNK, Polgármesteri 
Hivatal, PKKE, TDM, Gotthárd-Therm Kft)  között nemcsak a tervezés, hanem a 
megvalósítás során is nagy volt az együttműködés, már-már összhang. Jelenleg már a 
2017. évi programok egyeztetése, tervezése folyik.”   
 
TDM:  „A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel együttműködés van kialakulóban. Az 
Egyesület az idei évben munkacsoport megbeszélésre meghívást nem kapott. Minden 
városi és térségi rendezvényt a saját fórumain keresztül teljes mértékig támogatunk 
marketingtevékenységgel. A turisztikai szempontból nagyobb volumenű 
rendezvényeken kitelepüléssel is képviseltettük magunkat.” 
 

 
II.  INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK 

 
a város vonzóbbá tétele (intézmény-
épület felújítások, a közterek- és parkok 

ÖNK., 
SZET KFT 

folyamatos folyamatos 
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rendben tartása, virágosítás, a 
közbiztonság fokozása), a városközpont 
képének fejlesztése főtér: nyáron 
promenád jelleg, hangulatos, igényes 
teraszok kialakításának ösztönzése, 
vállalkozók bevonása, egységes arculat 
kialakítása, stb. 

 
 

Alpokalja turisztikai- és 
szabadidőcentrum projekt 
megvalósítása – ennek keretében 
lakókocsik befogadására és 
kiszolgálására is alkalmas kemping 
fejlesztése. 
 
 

SZET 
KFT.,  
ÖNK., 
TDM – 
igények 
felmérése 
 

projekt terv 
elkészítésére: 
2015. júniusi 
testületi ülés / 
pályázat- 
befektető 
keresés: 
folyamatos 

- kialakítására nagy szükség van a TDM szerint 
- a Kemping lakókocsik befogadására alkalmas + a SZET Kft. részéről nem ismert az 

Önkormányzat terve a „Telephellyel”, ill. az Alpokalja Motellal és Kempinggel 
(SZET KFT) 

Várkert rendbetétele, turisztikai 
látványossággá tétele: 

- barokk kert fejlesztése 
- szabadtéri színpad fedése, kisház 

felújítása (öltözőnek), nézőtér 
fejlesztése, körbe fák ültetése 
(hangszigetelés) 

- a várkert megnyitása a Kossuth 
u. felől 

- a régi strand terület hasznosítása 
(..) 

ÖNK, 
SZET KFT. 

folyamatos, 
szabadtéri 
színpad 
környékének 
fejlesztésére: 
2015. május 
31. 

megvalósult 
- kisház felújítása, 
-  színpad aszfaltozása, 
- Kossuth L. felöli megnyitása, 
- áramforrás kiépítése 
- parkoló építése 

 
A Zöld Város projekt keretében (a Képviselő-testület külön tárgyalta) a Várkert és 
hozzá kapcsolódóan a régi strand területére is komplex fejlesztési koncepciót 
állítottunk össze. Megvalósítására TOP pályázatot nyújtottunk be.  
 

a látnivalókhoz, szolgáltatásokhoz való 
hozzájutást kiszolgáló infrastrukturális 
fejlesztések:  

- utak fejlesztése,  
- kerékpár- túraútvonalak 

kitáblázása, rendbetétele, 

ÖNK., 
 
  
TDM 
(koordináci
ó), 

folyamatos - közutak felújítása folyamatos 
- Hársas tó inf. táblák és pihenőhely kialakítása  
- a megyei felmérés eredményeire vár a TDM, hogy meghatározhassa a fejlesztési 

irányvonalakat 
 
A Hunyadi út és a Kossuth L. út fejlesztésére külön-külön pályázati projektet 



 
 

189 

 

pihenőhelyek kialakítása 
- pályázatfigyelés 

 

SZET KFT,  
civil 
szervezetek 
bevonása 

állítottunk össze és nyújtottunk be. 
 
TDM : „A benyújtott szlovén-magyar pályázati projektben kerékpáros fejlesztések, 
elsősorban kerékpárbeszerzés és táblázás is meg fog valósulni.” 

A gát csónakcsúszda-ajtaja nyitva 
tartásának biztosítása szezon idején, 
valamint a megállók folyamatos 
rendben tartása. 

   

Turisztikai információs tábla 
kihelyezése (nevezetességek, 
kirándulási tippek)  a Fürdőhöz, hogy a 
fürdőző vendégeket becsalogassuk a 
belvárosba – finanszírozásáról 
egyeztetni 

Önk.,  
TDM 

2015. április 
30. 
 

megvalósult 
 
TDM: „Az információs táblán felül tervek között szerepel a városi táblarendszerre is 
felkerülni mint Tourinform, amely az iroda elhelyezkedését jelezné a turisták számára” 
 
Az AT-HU benyújtott pályázati projekt nyertessége esetén egységes arculatú 
táblarendszer is kialakításra kerülhet. 
 
TDM : „Kihelyezésre került egy, a Fürdővel és Hotellel közös információs útbaigazító 
tábla, amely elsősorban a városba beérkező autós forgalmat hivatott tájékoztatni, mint a 
Tourinform iroda, mint pedig a Hotel valamint a Fürdő megtalálhatóságáról.” 
 

szálláshelyek létesítésének és turisztikai 
befektetések ösztönzése 
 

Önk., TDM, 
helyi 
vállalkozók. 

folyamatos a TDM nem kompetens (TDM) 

 
 

III.   SZOLGÁLTATÁS- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS 
 

szakképzett idegenvezetés biztosítása � 
idegenvezetői bázis kialakítása idegen 
nyelveken beszélő és elkötelezett 
emberekkel + a barokk templom 
látogathatóvá tétele � egyeztetve az 

TDM, 
PKKE 
 

beszámolás: 
2015. május 
31. 
 
 

szóbeli megállapodás a TDM és a PKKE között, ez alapján a PKKE látja el, a TDM-
ben erre nincs kapacitás (TDM) 
 
PKKE: „Az idegenvezetés folyamatos, a nyár folyamán három volt. Az idei évben 
május 31-ig 2 turista csoportunk volt. A nyár folyamán még 3 csoport vette igénybe 
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egyház képviselőjével idegenvezetési szolgáltatásunkat.” 
 
PKKE : „Szakképzett idegenvezetésnek szigorú jogszabályi háttere van. Megfelelő 
végzettséghez és engedélyekhez van kötve. Így szakképzett idegenvezetést a TDM tud 
biztosítani: előzetes egyeztetés alapján. A PKKE csoportkísérést  tud biztosítani.„ 
 
TDM:  „Az idegenvezetést a felmerülő igényeknek megfelelően minden esetben 
próbáljuk biztosítani, akár városi szinten megoldva, üzleti turizmus keretén belül 
érkező külföldi csoportok érkezése esetén pedig számlaképes nyelveket beszélő 
idegenvezetővel. A nyári időszakban különösen indokolt lenne azonban a szakképzett, 
nyelveket beszélő idegenvezetőkből álló bázis léte. A benyújtott szlovén-magyar 
INTERREG pályázat képzési munkacsomagja magában foglal idegenvezetői képzést 
is, amely a későbbiekben megoldás lehet a problémára.” 
 

Wellness turizmus:   
-  St. Gotthard Spa & Wellness 

fejlesztési lehetőségeinek felmérése 
és megvalósíthatóság elemzése 

- kihasználatlan lehetőségek 
felkutatása: (életmód táborok?, 
Kneipp túrák) 

- sportesemények, vizes táborok 
szervezése 

- lásd: sportturisztikai cselekvési terv    

Gotthárd-
Therm Kft., 
sport- és ifj. 
ref.  
 

beszámolás: 
folyamatos 
 

- Megyei Diákolimpia Kéttusa verseny helyszíne volt 2015-ben 
- Népszerű akciók, programok megtartása: Nyugdíjasok hónapja, Nyári akció, stb. 
- Kevésbé értékesíthető szolgáltatások, csomagok megszűntetése 
- Uszoda, úszásoktatások, búvárok, sportegyesületek 
- Életmód táborok, tréningek a szálloda hiányában nem értékesíthetők. 
- Sikeres nyári táborok 

az „ökoturizmus” továbbfejlesztése 
-  az előállító vállalkozások 

bevonása, a jellegzetes 
tájtermékeinkre védjegy 
létrehozása, ezekre kulturális- 
és/vagy gasztronómiai 
programok építése 

- Zöld Szentgotthárd 

TDM, 
PKKE 

beszámolás: 
folyamatos 

- Zöld Sztg. program tovább „szélesítése” (konferencia, vadásznap, bárányfesztivál) 
- termékeket előállító vállalkozók felkeresése folyamatos (TDM) 
- rendezvényekre folyamatos meghívást kapnak a helyi és környékbeli vállalkozók, 

helyi termékeik árusítására (PKKE) 
 
„TDM: Az egyesület elkezdett ajándéktárgyakat árulni, a termékpaletta egy részét 
kézzel készített őtermelői levendula termékek képezik, továbbá a Pszichiátriai Betegek 
Otthonából beszerzett kézműves ajándéktárgyak. Amennyiben sikeresnek bizonyul az 
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programsorozat tovább 
szélesítése az idegenforgalom 
tekintetében 

értékesítési tevékenység, a választékot szélesíteni fogjuk.” 
 
Az AT-HU pályázati projekt nyertessége esetén a védjegykidolgozás, helyi termék 
előállítás ösztönzése megvalósulhat. 
 
PKKE: „ A Látogatóközpontba érkező turisták figyelmét kiemelten hívjuk fel a 
természeti értékeinkre. A Hársas tavat szinte minden esetben ajánljuk. A bakancsos és 
turista útvonalas térképet nagyon kedvelik. A nagyrendezvényeinken kiemelt helyet 
biztosítunk az őstermelők és kézművesek számára, ingyenesen kapják az árusító 
pavilont és a helyet is. Zöld Szentgotthárd idei rendezvényén a folklór, operett műfaj 
mellett a gyermekek környezettudatos gondolkozását segítő programokat szerveztünk. 
A gasztronómia területén helyben termett  zöldségekből készített ételek és az Őrség 
zöld aranya ország torta kóstolója volt.”    
 

Programcsomagok kialakítása - 
földrajzi egység, kereslet vagy 
turisztikai ágazat alapján, lásd:  
- földrajzi egység: pl. Szentgotthárd - 

Körséta a városban, fürdőzéssel, 
gasztronómiai kínálattal kiegészítve 
(vállalkozók bevonása) 

- kereslet szerint: pl. osztálykirándulás 
csomag összeállítása és kiajánlása 
(szállás, étkezés, buszos kirándulási 
program - Szentgotthárd térsége – 
Őrség- Güssing, gyárlátogatások, 
Kaland&Játék.), mozi- múzeum- és 
fürdő belépők kölcsönös 
kedvezménye egy csomagban + 
szombathelyi és a zalaegerszegi 
színházzal közös kedvezmények és 
marketing csomag vizsgálata, stb. 

TDM, 
Gotthárd-
Therm Kft. 
 
 

beszámolás: 
folyamatos 

- TDM: a szálloda megnyitásával a jövőben lehetőség nyílik közös programcsomagok 
kialakítására 

- osztálykirándulások folyamatos kiajánlása (Fürdő) 
- szálláshelyek folyamatos inspirálása csomagok kialakítására (aktuális 

kedvezményekkel tarkítva) (Fürdő) 
- szállásadói fórumok szervezése (Fürdő) 
- sikeres együttműködés: mozi-múzeum-fürdő / kedvezménykupon működik 
 
A Hivatal osztálykirándulás csomagot állított össze és ajánl ki folyamatosan. 
 
TDM:  „A szállodával mint TDM taggal, tavasszal kidolgozásra kerültek garantált nyári 
programok a vendégek részére: Kerékpártúra minden szombaton a Hársas-tóhoz, 
Természetismereti séta Szalafőn minden szerdán, Kenutúra minden csütörtökön. A 
túrák minden esetben szakvezető koordinálásával zajlottak, és nem csak a Hotel 
vendégek számára, hanem bármely más szálláshelyen elérhetőek voltak a programok, 
illetve egyéni napi vendégek is részt vehettek rajta. A programok sikeressége okán a 
jövőben is tervezünk hasonló garantált programkínálatot.” 
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- turisztikai ágazat szerint: lásd: 
lentebb - pl. 3 napos Rábai vízitúra 

 
III./1. AKTÍV TURIZMUS 

 
Vízi turizmus:  
- központja az Alpokalja 

Szabadidőközpont lehet – projekt 
kidolgozása 

- rábai kikötőhelyek, szálláshelyek, 
szolgáltatások felfűzése, 
csomagajánlat összeállítása 
(vállalkozók bevonása) 

- együttműködés: önkormányzatok, 
vízitúra egyesületek, vállalkozások, 
ARABO Egyesület 

- közös kiadvány: általános ismertető, 
Rába útvonal, kikötőhelyek stb. 

- Hársas tó – sportesemények 
szervezése 

- lásd: sportturisztikai cselekvési terv 

 
SZET KFT 
 
TDM, 
 
 
 
 
 
sport- és 
ifjúsági  
referens 

beszámolás: 
folyamatos 

- változások az ARRABO vízi egyesületnél, egyeztetésekre a nyári végén került sor, 
ahol elkezdődött a következő év tervezése és szorosabb együttműködése 
(sportreferens) 

- a nyár időszakban több csoport is szervezte túráit a Rába szentgotthárdi szakaszára   
- az „új Kilátó” információkkal szolgál a térség vizes turizmus irányába érdeklődők 

számára 
- csomagajánlat  kialakításának akadályai + az Alpokalja projekt megvalósulásáig ez 

említett elképzelések nem megvalósíthatók (TDM) 
 

TDM:  „A vízi turizmus fellendítésének első lépcsőjeként, július 21-től szeptember 30-
ig minden csütörtökön kenutúra indul a Fürdő elől Alsószölnökre, ahol szakvezető 
segítségével próbálhatják ki a vendégek az evezést, ezzel népszerűsítve az aktív 
turizmus ezen ágát. Továbbá nyár elején megyei szinten elkezdődött egy víziturisztikai 
helyzetfelmérés, annak érdekében hogy egységes keretbe foglalják a megye 
víziturisztikájának jelenlegi stádiumát.” 

Kerékpárturizmus:  
- Jelzett kerékpárutak feltérképezése, 

kiajánlása:  Őrség, Szlovénia és 
Ausztria határvidékén is, 
túraútvonalak kijelölése 

- Alpokalja SZASZ, mint központ: 
kerékpár kölcsönzési, tárolási, 
szerviz (GYESEV-vel egyeztetni) 
lehetőség kialakítása 

- térségi kerékpáros útvonal térkép 
készítése 

 
sport és ifj. 
referens + 
civil 
szervezetek 
bevonása, 
SZET Kft.,  
Önk., 
TDM 

beszámolás: 
folyamatos 

- kerékpáros kiadvány készült helyi útvonalakkal (TDM) 
- a helyi kerékpáros egyesület folyamatosan szervez túrákat, ahol  minden érdeklődő 

kedvére válogathat a különféle nehézségű túrák palettája közül  
- megoldandó problémák: kerékpár kölcsönzési lehetőségek minimálisak, nincs 

kialakított kerékpárbarát vendéglátóhely és szállás, szerviz 
- a GYESEV nem tervez kerékpárkölcsönzőt kialakítani a sztg-i vasútállomáson 

(TDM) 
- a legtöbb sztg-i szálláshelyen elhelyezett kerékpártárolók kiszolgálják a jelenlegi 

vendégigényeket (TDM)  
- az Alpokalja Motel és Kemping területén kölcsönözhető kerékpárok elhelyezésére 

alkalmas tároló kialakítása, elhelyezése biztosítható (SZET KFT) 
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- Információs táblák kihelyezése, 
hogy segítsék a kerékpárosok 
tájékozódását 

- Együttműködés az Őrségi Nemzeti 
Parkkal 

- Kerékpárbarát vendéglátóhelyek és 
szállások kialakításának ösztönzése 

- lásd: sportturisztikai cselekvési terv 

 
TDM:  „A nyári szezonban történt visszajelzések alapján a szálláshelyeken 
megtalálható kerékpárkapacitás ideálisnak bizonyul. Az Őrségi Nemzeti Parkkal 
közösen, július 9. és augusztus 23. között minden szombaton elindításra került 
kerékpártúra a Hársas-tóhoz sikeresnek és népszerűnek bizonyult a vendégek körében.” 

Lovas turizmus: 
- lovas oktatás kezdőknek, 

haladóknak, tereplovaglási napos és 
csillagtúrák és szekerezési 
lehetőségek összegyűjtése, 
kiajánlása, szerződéses jogviszony 
létesítése.   

- régi határsáv területén lovaglási 
lehetőségek feltérképezése, 
kiajánlása. 

- lásd: sportturisztikai cselekvési terv   

TDM,  beszámolás: 
folyamatos 

- tárgyi feltételek jelenleg nem adottak ennek megvalósulására + programcsomag 
kialakítás akadályai (TDM) 

Bakancsos turizmus: 
- háttér-infrastruktúra fejlesztése: 

(pihenőhelyek – lásd: 
infrastrukturális feltételek) 

- számos túraútvonal van a térségben, 
jól kijelölt, ezek összegyűjtése, 
továbbiak kijelölése, kiajánlása,   

- Őrségi Nemzeti Park jól működő 
tevékenysége, szerződéses viszony 
kialakítása velük. Közös túrák, 
csomagok kialakítása. 

- „Tanösvények földje” – program 
meghirdetése: ebbe összefogva a már 

 
- TD

M, 
Önk 

- TD
M, 
sport 
és 
ifjús
ági 
refer
ens 
+ 

beszámolás: 
folyamatos 

- kevés számban érkeznek egyelőre,  
- Hársas tóhoz vezető út kitáblázása megvalósult 
- zarándoklatok érintették a várost: 1Úton nemzetközi zarándoklat 
- a TDM az Őrségi N.P-kal felvette a kapcsolatot egy térképes kiadvány kiadása 

céljából 
 
TDM: „A megfelelő információk beszerzése illetve a részletes feltérképezés alapján, az 
egyesület a 2016-os évben tervez megjelentetni egy bakancsos kiadványt.” 
 
TDM:  „Nyár elején megjelentettük Bakancsos kiadványunkat, amelyben 8 darab 
kijelölt túraútvonal található a környéken. A kiadvány nem csak a Tourinform 
irodában, de minden szálláshelyen is elérhető.” 
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meglévő nem kevés tanösvényt és 
kitalálva hozzá újabbakat is – ez 
egyúttal saját szentgotthárdi 
turistaútvonalak kijelölését is jelenti 
(pl. Brenner János utolsó útjának 
kijelölése esetleg információs 
táblákkal való ellátása);  

- ciszter túrák szervezése: „Egynapi 
járóföld”. 

- térségi túraútvonal térkép készítése 
- lásd: sportturisztikai cselekvési terv 

civil 
szer
v. 

Vadász turizmus: 
- belföldi és külföldi vadászok 

szervezése -  ellátásukra és itt 
tartózkodásukhoz csomag 
összeállítása. 

- lásd: sportturisztikai cselekvési terv  

TDM, 
vadásztársas
ágok 
 

beszámolás: 
folyamatos 

- Zöld Szentgotthárd egyik célcsoportja idén a vadászok voltak (II. Vadász Nap 
szervezése) 

- a jogi szabályozás és az évtizedes tradíciók alapján kialakult kapcsolati rendszer 
nem igényli, hogy a TDM bekapcsolódjon (TDM) 

 
PKKE : „A Megyei Vadásznap megszervezésében oroszlán részt kapott Egyesületünk . 
Munkánkkal a Megyei Vadászkamara is elégedett volt. Ezzel a rendezvénnyel emeltük 
városunk jó hírét, hiszen sok helyi lakos mellett számos vendég érkezett a városba.” 
 
TDM:  „Történtek egyeztetések a vadásztársaságok részéről, jelenleg a szállásadókkal 
történik a helyzetfelmérés a vadászati vendégek és csoportok fogadásáról. Sikeres 
együttműködés esetén, a jövőben vadászati csomagok is kiajánlásra kerülhetnek.” 
 

SPORTTURIZMUS -> lásd: 
sportturisztikai intézkedési terv (1. sz. 
melléklet) 

   

 
III./2. KULTURÁLIS- ÉS RENDEZVÉNYTURIZMUS 

 
vallási turizmus erősítése, benne:  
- helyi/térségi program utakban 

Önk., TDM, 
Keresztény 

folyamatos - 1Úton zarándoknap Sztg-on koncerttel 
- Zarándok menü létrehozása a Fürdőben 
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(Mária út) való részvétel 
továbbfejlesztése  

- vendéglátó helyekkel 
együttműködve „zarándokmenü” 
felvétele az étlapra 

- zarándokszállás kialakítása 

Megmozdul
ásokért 
Egyesület  

 
2016-ban is csatlakoztunk az 1Úton zarándoknaphoz, ennek keretében Sebestyén Márta 
koncertet szerveztünk a barokk teraszra. 
 
TDM:  „A Maria Bild-i zarándoklatot idén is népszerűsítettük minden fórumunkon. 
Márciusban az idei Szent Márton Emlékév keretében megrendezésre került a TDM és a 
Savaria Turizmus Nonprofit Zrt. szervezésében a Szent Márton road-show. Elsősorban 
iskolás korosztályú gyermekek kerültek megszólításra, de igazán széleskörű megyei 
média megjelenések is követték az eseményt.” 
 

A ciszter kultusz felépítése: 
- ciszter rend épített és szellemi 

öröksége, mindennapi életük 
bemutatása – a „Ciszterek 
Szentgotthárdon” kiállítás áthozatala 
a Múzeumból a kolostorépületbe, 
bővítése � munkásságuk 
bemutatása interaktív módon  

- Történelmi Napok keretében 
bemutatni Gotthárd-barátot, 
„márkásítani”  alakját, a cisztereket. 

- ajándéktárgyak, termékek készítése a 
ciszter örökségről / Gotthárd barátról 
(mézsör, almabor, szappan, stb.)  

 
Önk., 
Honismereti 
Klub 

 
 

PKKE 
 

Önk., 
PKKE, 
TDM 

beszámolás: 
folyamatos 

- „Ciszterek Sztg-on” kiállítás a Hivatalban -> forrás tervezése a jövő évi ksv-ben 
- a Gotthárd-barát márkásítása időigényes folyamat (TDM) 
 
TDM: „Visszautalás a kézműves ajándéktárgyak árusítására.” 
 
PKKE:  „A Történelmi Napokon megszemélyesítettük -  bemutatkozott Gotthárd-barát, 
aki a csatába menő keresztény seregeket eskette fel a haza védelmére. A jelmezes 
felvonuláson is felvonult, több ciszter szerzetes társaságában. A Történelmi Napok 
keretében megrendezett vásár: Gotthárd-barát nevét kapta.  A Színházba érkező 
látogatók számára az épület bejárása során a város alapításának történetét, a ciszterek 
szerepét városunk és a térség fejlődése szempontjából ismertetjük, azzal a céllal, hogy 
minél több emberhez „érjen el” a ciszterek történelme.”   
 
ÉRTÉKTÁR - MFVKM : „A ciszter kiállítás anyaga raktárban van, a hivatal 
előcsarnokában az értéktár kiállítás lebontása után ott is elhelyezhető. A ciszter 
könyvek és kéziratok továbbra is várják a méltó kiállítóhelyet. (Tán a SI-HU pályázat 
megnyerése esetén.)” 
 
TDM:  „A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel elkezdődtek az egyeztetések a 
lehetséges ajándéktárgyak arculatának és koncepciójának kidolgozása valamint az 
árusítás lehetőségeinek kapcsán.” 
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- a már meglévő programsorozatok 
bővítése és továbbfejlesztése � 
lásd: Tavaszi Fesztivál, Gotthárd 
napja, Hopplá Fesztivál, Történelmi 
Napok, Zöld Szentgotthárd, 
Tökparty, Adventi programok   

- új rendezvények megszervezése: 
„Szerelmesek Fesztiválja”, 
Hármashatár-nap” (más néven), stb. 

- a kiemelt rendezvények 
(Szerelmesek F., Történelmi Napok) 
országos és nemzetközi 
népszerűsítése, egyedi arculatának 
megteremtése, honlapok kialakítása 

- az ehhez szükséges infrastrukturális 
fejlesztések megvalósítása (lásd: 
várkert fejlesztése) 

PKKE, 
Önk. 

folyamatos - Szerelmesek Fesztiválja országos marketing (a lehetőségekhez képest), a Hopplá F. 
idén 2 színpados rendezvény volt, a Történelmi Napok alkalmával a csata 
megelevenítését a Rába és  Lappincs összefolyásánál keltettük életre. Újításként a 
Zöld Szentgotthárd programhoz kapcsolódott a Vadásznap is + a Bárányfesztivál is. 
A Szerelmesek Fesztiválja rendezvény előadói, fellépői nem csak Szentgotthárd 
lakóit, hanem Szentgotthárd vonzáskörzetében élőket is vonzották. (PKKE) 

 
PKKE:  „A városban zajló nagy rendezvények az idei évben nagy sikerrel zajlottak. 
A szentgotthárdiak mellett számos turista is részt vett a programokon. pl. (A 
Történelmi Napok előtt a városban nem lehetett szállást foglalni.) A Hopplá 
Fesztiválra az idei évben egy un. sztárfellépőt hívtunk és visszatérve a 
hagyományokhoz a helyi zenekaroknak biztosítottunk fellépési lehetőséget. Az idei 
karácsony előtt újra megrendezzük a Karácsony Határok nélkül című programot. 
Próbájuk ebbe úja bevonni a város oktatási intézményeit, civil szervezeteit és a 
vállalkozókat is.”    
 
 

a helytörténeti kutatások folytatása, az 
eredmények közzététele, bemutatása, a 
turisztikai kínálatba emelése, a helyi 
értékek összegyűjtése 

Honismereti 
Klub / 
Értéktár 
Bizottság, 
Önk. 

folyamatos - folyamatos 
- szentgotthárdi csata könyv és animációs film elkészülte 
- Hadiösvény interaktív történelmi program kialakítása (Múzeum) 
- helyi értéktár felhívást jelentetett meg, de senki sem küldött be javaslatot az 

értéktárba történő felvételre, maguk választottak ki 12 helyi értéket 
 
Városi adománylevél díszkiadványt jelentettünk meg. 
 
PKKE : „A PKKE, a városi könyvtár és a múzeum példaértékű kapcsolatot alakított ki 
egymással. Például a múzeum kiemelt ajánlása a turisták felé (nyári időszakban a 
Hadiösvény főleg), közös programok szervezése (pl. táborok, Szent Iván éj, Történelmi 
Napok alatt hosszabbított nyitva tartás, ingyenes belépés.)„  
 
ÉRTÉKTÁR – MFVKM : „2016-ban 5 érték bekerült a Vas megyei értéktárba. 
Továbbra is kevesen küldtek be javaslatot. A 33 helyi értéket nagyrészt a Honismereti 
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Klub tagjai állították össze. A feldolgozott értékek adatai március óta nyilvánosan 
hozzáférhetők a klub honlapján: http://www.sztghonismeret.hu/ertektar” 
 

a szentgotthárdi csata, a kaszagyári és a 
selyemgyári kiállítás összeállítása és a 
Pável Ágoston Helytörténeti- és 
Szlovén Nemzetiségi Múzeum emeletén 
való bemutathatóságának kialakítása 

Önk., 
Honismereti 
Klub, Móra 
Ferenc 
VKM 

2015. április 
30. 

folyamatban, év végén kerül rá sor legelőbb 
 
ÉRTÉKTÁR – MFVKM : „A csatakiállítás a működő terepasztallal május óta 
látogatható a múzeumban. Mind a csata animáció, mind a hadiösvény szlovén nyelven 
is elérhető, akárcsak a kiállítás feliratai. A selyemgyári kiállítás jelenleg is látogatható a 
múzeumban a november eleji lebontásáig. A kaszagyári kiállítás anyaga jelenleg 
raktárban van, a múzeum emeletén kerül elhelyezésre még az idén.” 
 

a Szentgotthárdi csata könyv elkészítése Önk. 2015. április 
30. 

megvalósult (400 oldalas kiadvány + térkép + csata animációs film DVD melléklet) 

a szentgotthárdi csata kapcsán a 
„Hadisösvény” interaktív program 
kialakítása 

Önk. 2015. április 
30. 

megvalósult, elérhető a Múzeumban, szórólap is készült (+ folyamatban a szlovén 
nyelvű kialakítása pályázati támogatásból) 
 
A szlovén nyelvű kialakítás megvalósult, egy újabb sikeres pályázatnak köszönhetően 
folyamatban van a német nyelvű lokalizáció is. 
 

A Csákányi László Filmszínház 
bevonása a kulturális- turisztikai 
programokba, saját rendezvények 
szervezése a film- és társművészetek 
vonatkozásában. 
 

SZET Kft., 
PKKE, 
Önk. 

folyamatos Folyamatos 
- Szerelmesek F. filmfesztivál rész  
- 100 nap 100 élmény programsorozat, az együttműködés az egyes szervezetekkel 

folyamatos (pl. Szerelmesek fesztiválja, jelentkezik a Filmklub, ill. a 
Társművészetek sorozat. (SZET KFT) 

 
PKKE: Az őszi – adventi programok összehangolása megtörtént. 
 
városi rendezvények állandó helyszíne (tematikus filmek, sorozatok, városi és 
intézményi események, fesztiválok, stb.) 
 
PKKE:  „A mozival kötöttünk egy kölcsönös marketing megállapodást, aminek 
keretében: A mozi a Színház előtti területen helyezett el egy tárlót, ahol a mozi és 
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városi plakátok is megtalálhatóak. A mozi plakátjait a PKKE  városi tárlóiban is 
elhelyezzük. A mozi pedig a városi programok plakátjait népszerűsíti a filmszínházban.  
A 100 nap-100 élmény programsorozaton belül mozi történet kiállításra kerül sor a 
színházban. A mozi honlapja a PKKE honlapról linkkel elérhető. A turisták számára  
programként ajánljuk a mozi felkeresését. Több rendezvénynek adott, ad helyet a 
filmszínház, akár SZF , akár városi ünnepségek kapcsán.”     
 

„Élő Ipari Múzeum – projekt” a 
Kaszagyár területén a védettség alá 
helyezett épületekben berendezni és 
működés közben bemutatni a 
Szentgotthárdon volt ipari 
tevékenységet: kaszagyártást (és a 
termékek értékesítését), selyemgyártást, 
és továbbiakat – a megtermelt terméket 
pedig árusítani. Kiváló célpontja az 
iskolai kirándulásoknak de akár átutazó 
csoportokat is be lehet vele vonzani. 

Önk. hosszútávon 
folyamatos 

a kaszagyári felszámolás eljárásban előrelépések 
 
ÉRTÉKTÁR – MFVKM : „A régi buszpályaudvar alkalmas lenne egy ipartörténeti 
kiállító terem létrehozására. Ott a szentgotthárdi ipartörténeti emlékek (kaszagyár, 
selyemgyár, dohánygyár, óragyár) mellett a múzeum kazánházában található 
kovácsműhely anyaga is elhelyezhető lenne. Továbbá a Honismereti klub 
összegyűjtené azokat a tárgyi emlékeket, amelyek az egykori szentgotthárdi kisipari 
műhelyekből még fellelhetők.” 

 
IV.   MARKETING FELADATOK 

 
Megjelenések, bemutatkozások:  

- vásárokon, kiállításokon való 
megjelenés – különösen: Utazás 
Kiállítás  

- Study tourok szervezése média, 
befektetők, utazási irodák 
meghívásával   

- road show-k szervezése 
(hasonlóan, mint a Szentgotthárd 
film bemutatása Budapesten) Mo-n 
és a környező országokban   

TDM, 
Gotthárd 
Therm 
Kft. 
 
 

folyamatos - Utazás kiállításon a megjelenés megvalósult (Fürdő-TDM) 
- Walldürn virágfesztivál (Fürdő-TDM) 
- study tourok: a szálloda megnyitását követően (TDM) 
 
TDM:  

- „a 2016-os Utazás Kiállításon mindenképp tervezi a megjelenést az egyesület. 
- a Gotthard Therme Hotel & Conference megkeresésre került a TDM 

csatlakozással kapcsolatban, jelenleg a Vezetőség döntésére várunk.” 
 
ÉRTÉKTÁR – MFVKM : „A hivatal földszinti kiállítására érdemes lenne jobban 
felhívni a figyelmet. (sokan úgy mennek el mellette, hogy észre sem veszik.) A 
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könyvtár készíttetne egy táblát, amelyet az előcsarnokban lehetne elhelyezni.” 
 
TDM:  A 2016-os Utazás Kiállításon az Egyesület megjelent. 
A Hotel csatlakozott az Egyesülethez, az együttműködés eredményes és előremutató. 
Nyár elején megrendezésre került az első Strand Szezonnyitó szakmai rendezvény, a 
Pannon Termál Klaszter és az akkori még Magyar Turizmus Zrt. koordinálásával. A 
program a szakmai konferencia mellett, Fürdő látogatásból és Szentgotthárd város 
turisztikai életének megismeréséből is állt, a megyéből és a régióból érkező szakmai 
kollegák számára. 
Májusban cseh utazási irodák vezetőiből álló study tour csoport érkezett a városba, ahol 
mint fogadódesztináció a TDM kiemelt koordináló szerepet töltött be. Programokat, 
idegenvezetést biztosítottunk a csoport számára. Megrendezésre került egy, a régió 
desztinációt bemutató konferencia is, ahol a TDM és ezáltal Szentgotthárd mint 
fogadódesztináció ingyenesen mutathatta be turisztikai értékeit és szolgáltatásait a 
csoportnak. 
 

az egységes megjelenés-arculat 
követése, a rendezvények arculatának 
márkásítása (lásd: Gotthárd barát), ezek 
követése és megtámogatása az 
ajándéktárgyakban 

PKKE, 
TDM, 
Önk. 

folyamatos - rendezvényeinken hirdetett versenyeken az ajándéktárgyak tükrözik a programok 
tematikáját és emblémáját tartalmazzák. (PKKE) 

 
PKKE:  „A Történelmi Napok propagálásához a papír alapú plakátokon, szórólapokon 
az egységes arculatot használtuk. A PKKE honlapján külön TN-os résztartalmazta a 
részletes programokat, illetve a TN külön honlappal is rendelkezik, szintén egységes 
arculati elemekkel.” 
 

a város kiemelt rendezvényeire 
(Szerelmesek Fesztiválja, Történelmi 
Napok) promóciós terv összeállítása 

PKKE, 
Önk., 
Munkacso
port 

2015. március  - Szerelmesek Fesztiválja arculat kialakítás, terv alapján marketing 
- Szerelmesek Fesztiválja és Történelmi Napok weboldala és FB oldala is elkészült 

idén 
 
PKKE : „A rendezvények promotálása nagyon körültekintően történt. Több féle 
csatornát (honlapok, facebook, hírlevelek, papír alapú szóróanyagok, média) 
használtunk, ügyelve arra, hogy a város lakóin kívül eljussunk a turistákhoz is. 
Önkormányzattal, polgármesteri hivatallal,  TDM-mel, fürdővel,  múzeummal  
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működtünk együtt. A szálláshelyek, egyéb turisztikai szolgáltatók felé a TDM–mel 
karöltve jutatatjuk el a rendezvények plakátját,  hírét.” 
 

kiadványok (éves programajánló flyer, 
Kilátó aktualizálás, egyéb) + előzetesen 
„arculati” egyeztetés 

Önk., 
TDM, 
Munkacso
port 

éves 
programajánló 
flyer (Önk.) és 
KILÁTÓ az 
Utazás 
Kiállításra, 
folyamatos 

- éves programajánló flyer készült 
- új KILÁTÓ turisztikai kiadvány és a kerékpáros kiadvány kiadása is megvalósult, 

egységes arculatot követnek (TDM) 
 
az éves rendezvényterv összeállítása és a programajánló szórólap 2016. év elején is 
elkészült 
 
ÉRTÉKTÁR – MFVKM : „A röplap léte és a hozzáférés még mindig viszonylag 
ismeretlen a városban. következésképpen a város és környék lakói sok programról nem 
is tudnak. A Vas Népe Napi ajánlójába többször be lehetne tetetni a kiállításokat, 
programokat. (Ez ingyenes?)” 

 
TDM:  „A Bakancsos kiadvány megjelentetése előtt megtörtént az egyeztetést. Az 
egységes arculat a kiadványok tekintetében megfelelő, a Kilátó, a Kerékpáros kiadvány 
és a Bakancsos Kiadvány is azonos arculati elemeket és megjelenést kapott. Kiváló 
alapját képezhetik egy jövőbeli kiadványsorozatnak.” 
 

2015. márciustól új turisztikai hírmondó 
kiadvány indítása, amely a 
szállásadóknál lesz kihelyezve és a 
turistákat lesz hivatott tájékoztatni 
magyar és német nyelven az 
aktualitásokról turisztikai/kulturális 
témában 

TDM, 
Gotthárd-
Therm 
Kft. 

folyamatos - megvalósult (TDM, Fürdő) 

városfilm + kisfilm propagálása, DVD 
kiadvány készítése 

Önk. folyamatos, 
DVD: 2015. 
április 30. 

forrás hiányában egyelőre nem valósult meg (viszont a csatakönyv melléklete a csata 
animációs film DVD) 
 

éves rendezvénynaptár elkészítése és 
aktualizálása 

Önk. 
koordinálá

folyamatos elkészítése megtörtént, aktualizálása elmarad 
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sával 2016-ban is megtörtént 
TDM honlap működtetése és frissítése – 
minden aktuális turisztikai információ 
egy helyen 

TDM folyamatos megvalósult, folyamatos 
 
TDM: „Folyamatos!” 
 
Folyamatos! 

a visszacsatolás: az itt tartózkodó 
vendég hatékony marketing csatorna is 
� Látogatóközpontban és a Fürdőben 
adatok gyűjtése a turistáktól (honnan 
jöttek, elégedettség, igények) 

PKKE, 
Gotthárd 
Therm 
Kft. 

folyamatos folyamatos 
 
PKKE: Városunkba látogatók főként nagyvárosokból érkeznek, akik számára szokatlan 
kis városunk nyugodtsága, a természet közelsége. Elmondásuk alapján megállapítottuk, 
hogy jól esik kiszakadniuk a nagyvárosok zajából, a nyüzsgésből és a hétköznapokból. 
Nálunk megtalálják a nyugalmat, a feltöltődést, új ismereteket szereznek 
gasztronómiában, kultúrában egyaránt. 
 
PKKE:  „A Látogatóközpontba betérő turistákról napi nyilvántartást vezetünk 
nemzetiség szerint, illetve arról,  hogy egyénileg vagy csoportban érkeznek. Papír 
alapú kérdőív ugyan rendelkezésre áll, de a turisták nem szívesen töltik azt ki. Viszont 
szívesen beszélgetnek, sőt kérdéseinkre is szívesen válaszolnak. Ezek tapasztalatait 
rendszeresen összesítjük.”    
 

helyi lakosság bevonása és aktivizálása:  
- a Szentgotthárd újság minden 

számában legyen lehetőség egy 
rendezvény- turisztikai „melléklet” 
megjelentetésére, amiből a lakosság 
tájékozódhat az aktuális 
eseményekről, rendezvényekről 

- a nyári szezonra ki kell helyezni egy 
információs pontot a főtérre – cél: a 
turisták mellett a helyiek 
megszólítása is (akik nem mennek 
be a Látogatóközpontba) 

újság, 
TDM, 
PKKE 

folyamatos - az újságban a rendezvények / turisztikai információk megjelennek 
- folyamatos együttműködés az újság szerkesztőjével (TDM) 
- főtéri információs pont a Szerelmesek F. kapcsán működött (Hivatal) 
- diákok, civilek folyamatosan jelen vannak rendezvények szervezésében, 

lebonyolításában (PKKE) 
 
PKKE:  
- „Információs pont nem volt kihelyezve részünkről. 
- Az Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap keretein belül városismereti versenyt 

hirdettünk „Kerékpárral a városban” címmel. A feladat lényege az volt, hogy a 
résztvevők a rendezvény előtti héten 4 helyszínre (Laktanya, Kaszagyár, 
Rábakethelyi templom, Füzesi úti kerékpárút vége)  tekertek el, ahol elolvasták az 
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- helyiek, elsősorban a helyi fiatalok 
és civil szervezetek turisztikai 
„aktiválása” (helytörténeti 
vetélkedőkön túl élményszerű, 
turisztikai szemléletű, helyi értékek 
megismertetése + rendezvényeken, 
információs pontokon való 
közreműködés)   

ismertetőket és a Mobilitási napon kitöltötték a tesztet” 
 
PKKE:  „A bronzkapu kinyitásával a helyiek is kezdik megszokni, hogy a 
Látogatóközponton keresztül közelítik meg az épületet. Minden hónapban készítünk a 
programjainkról pappír alapú szóróanyagot, amit szívesen visznek magukkal. 
Szentgotthárdiak rendszeresen hozzák be hozzánk vendégeiket, hogy megnézhessék a 
Színházat, illetve visznek szóróanyagot. Oktatási intézmények, civil szervezetek, 
művészeti csoportok, ha máshová utaznak vendégségbe előszeretettel visznek helyi 
jelegű kiadványokat ajándékba.A fiatalokat közösségi szolgálatuk során nagy- 
rendezvényekhez is beosztottuk pl. Látogatóközpont információadás turisták számára, 
érmeveréshez, történelmi fotóporthoz stb. A gyermek és ifjúsági programokba több 
olyan elemet emeltünk be, amely segíti a város megismerését, lokálpatrióta érzés 
erősödését. Pl. Hagyományőrző- és kalandtábor, Ifjúsági Nap, Hopplá  stb. A Szent 
Iván éj rendezvény új elemmel bővítettük: a Színházat Csuk Ferenc helytörténész 
mutatta be. A TDM, fürdő partner volt a programjaink támogatásában is. 
Rendezvényeinkre nyereményeket ajánlottak fel, programokon  közös megjelenéssel 
népszerűsítettük a fürdőt a helyiek előtt is.”   
 
TDM:  „A humánerőforrás kapacitás folyamatos problémája miatt a nyári információs 
pont kihelyezése nem megoldható. Helyette alternatíva lehet egy Touch-Info pont 
beszerzése, amelyen minden városi információ fellelhető (pozitívak a tapasztalatok a 
többi Tourinform iroda részéről).” 
 

egyéb csatornák használata (web, 
facebook, stb.) 

Önk., 
PKKE, 
TDM, 
Gotthárd-
Therm 
Kft, SZET 
Kft. 

folyamatos - folyamatos minden érintett szervezetnél 
- új önk-i honlap készült 
 
PKKE:  „A PKKE honlapját folyamatosan frissítjük. A programokról, rendezvényekről 
az ajánlatokat, visszatekintőket, képeket naprakészen töltjük föl. A facebook oldalunk 
egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Közvetlen hangnemével, mindennapi 
életképekkel munkánkról, sok-sok képpel, vidámsággal töltjük meg.  
A média képviselőiről külön adatbázissal rendelkezünk, az ő tájékoztatásuk is napi 
szintű. pl. a helyi újság, Vas Népe , megyei rádióadók rendszeresen tudósítanak 
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programjainkról.”    
 
TDM:  „Mint a hivatalos honlap mint pedig Facebook oldalunk folyamatosan frissül, 
mindig elérhetőek rajta a közelgő rendezvények, programok és természetesen a 
turisztikai információk is.” 
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