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Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed 
éves teljesítéséről szóló beszámoló 
 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 

2017. november 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nem kötelező az önkormányzat a 

három-negyedéves beszámoló tárgyalása. 

Ugyanakkor szükségesnek véljük ismertetni az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed 

éves helyzetéről szóló tájékoztatót is. 

Az I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésről a mérleget és a hozzá kapcsolódó mellékleteket 

tájékoztatásul a Képviselő-testület elé terjesztem. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámolót megtárgyalni, elfogadni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót 

megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd, 2017. november 10. 

   Huszár Gábor 

   polgármester 

 

  

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások végrehajtásának vizsgálata 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. november 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi ellenőrzési terve alapján „Nemzetiségi 

önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtásának 

vizsgálata” c. ellenőrzés lefolytatásra került. Az ellenőrzés bár közvetlenül a szlovén , a 

német és a roma nemzetiségi önkormányzatra  vonatkozik, de érint bennünket is, hiszen 

együttműködési megállapodás van érvényben a nemzetiségi önkormányzatok, 

önkormányzatunk és az Szentgotthárdi Közös önkormányzat hivatal között, így az esetlegesen 

feltárt hiányosságok érinthetnék az önkormányzatunkat is.  

 

Az ellenőrzés célja volt, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

alapján a 2016. évre és a 2017. év I félévére vonatkozóan a nemzetiségekkel – német, roma és 

szlovén – kötött együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülnek-e, feltárva az 

esetleges hiányosságokat és ha szükséges, javaslatot téve az együttműködés 

továbbfejlesztéséhez.  

Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó volt. A jelentésben leírtak alapján összességében 

megállapítható, hogy a megállapodásba foglaltak teljesültek, az ellenőrzés témával 

kapcsolatos javaslata a BE-08/N/2017 (1. sz. melléklet), BE-08/R/2017 (2. sz. melléklet) és 

BE-08/SZ/2017 (3. sz. melléklet) ellenőrzési jelentések 7. oldalán található. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nemzetiségi 

önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtásának 

vizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési jelentéseket megismerte, az azokban leírtakat 

elfogadja. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: közlésért Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 

 

Szentgotthárd, 2017. november 17. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

1.számú melléklet 
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Iktatószám:4295-6-1/2017. 

Ellenőrzés száma: BE-08/N/2017. 

 

 

 

 

2017. 
 Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 

 

 

 

Belső ellenőr 

Németh-Tóth Marianna 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtásának 

vizsgálata – Német Nemeztiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 
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ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtásának 

vizsgálata – Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017 november 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzést végző: Németh-Tóth Marianna 

   belső ellenőr 
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Az ellenőrzés célja: 

 Együttműködési megállapodások végrehajtásának ellenőrzése 

 

 

Az ellenőrzött szervezeti egység:  

 Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

 Együttműködési megállapodások végrehajtásának vizsgálata 

 

Az ellenőrzés típusa:  

 szabályszerűségi ellenőrzés 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 komplex ellenőrzési módszer 

 

Vonatkozó jogi háttér: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

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

ellenőrzéséről 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 

Ellenőrzött időszak: 2016. év és a 2017. év első félév 

Ellenőrzés kezdete és vége: 

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása 

 dr. Dancsecs Zsolt – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 Paukovits Helmut – Német Nemzetiségi Önkormányzat Szetgotthárd-Rábafüzes elnök 

 

 

 

 

 

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561
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Az együttműködési megállapodások végrehajtásának vizsgálatára Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2017. évi Éves Ellenőrzési Terve alapján került sor. 

 

A belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

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

szabályszerűségi ellenőrzés célja megállapítani, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 

egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a 

hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. 

 

 

Megállapítások: 

Az ellenőrzés során a német nemzetiséggel kötött együttműködési megállapodás végrehajtását 

vizsgáltam. 

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évre és 2017. év első félévére vonatkozóan 

rendelkezett Szentgotthárd Város Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodással. 

Az így létrejött együttműködés szabályozása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. 

Szentgotthárd Város Önkormányzat biztosította a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

A megállapodás I. fejezet 1.5. pontja kimondja:  

„ Az Önkormányzat a Hivatal útján a testületi ülések előkészítése érdekében a Nemzetiségi 

Önkormányzat vezetőjével egyeztetve gondoskodik a meghívók, előterjesztések, hivatalos 

levelezés előkészítéséről, postázásról, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, 

postázásáról.” 

 

Ezen feladatok ellátásához a Hivatalban rendelkezésre áll egy fő, aki a nemzetiségekkel 

kapcsolatos ügyeket, feladatokat intézi. 

A nemzetiséggel kötött megállapodás alapján a Nemzetiségi Önkormányzat a Város 

Önkormányzatának segítségével végzi el a költségvetés készítésével, végrehajtásával és a 

vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. 

A megállapodás II. fejezetében szabályozzák az ezekhez kapcsolódó feladatokat. A 2.3. pont 

alapján: 

„A költségvetés elkészítéséhez szükséges információkat az elnök legkésőbb február 1. napjáig 

a kölségvetés elkészítésében közreműködő Hivatal Költségvetési csoportja részére megadja. A 

Költségvetési csoport a költségvetést legalább két munkanappal a képviselő-testületi ülést 

megelőzően, de legkésőbb február 9-éig az elnök részére átadja.” 
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Az ellenőrzés folyamán megállapítottam, hogy a megállapodásban foglaltaknak megfelelően a 

nemzetiségi elnök átadja a szükséges információkat a Költségvetési csoportnak, amely 

munkatársa a kapott információk alapján a megállapodásban megjelölt határidőre elkészíti a 

költségvetést és a nemzetiségi vezető rendelkezésére bocsátja. 

„A Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban 

állpítja meg. A költségvetésről szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatásul 

3 munkanapon belül megküldi a Hivatalnak, felelős a nemzetiségi önkormányzat Elnöke.” 

„A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetését, melyet az elnök jóváhagy a költségvetés képviselőtestület elé terjesztésének 

határidejét követő 30 napon belül.” 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat vezetője a megállapodásnak megfelelően határidőben 

tájékoztatja a Hivatalt, az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat megfelelően 

ellátja. 

 

„A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) a Nemzetiségi 

Önkormányzat főszámlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a 

felvett előleggel minden hónap utolsó (munka)napjáig, szabályos bizonylatok benyújtásával 

elszámol, annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. 

 

Az ellenőrzés során vizsgált dokumentumokból megállapítható, hogy a gazdálkodással, 

készpénzellátással kapcsolatos feladatokat a megállapodásban kialakított folyamatoknak, 

határidőknek megfelelően ellátják. 

 

„A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 

rendjének szabályait jelen Megállapodás 1. számú melléklete szerinti külön szabályzat 

tartalmazza.” 

 

 Kötelezettségvállaló 

  „Kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az Elnök, vagy 

az általa jelen szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult a 

Nemzetiségi Önkormányzat kötségvetésének előirányzatai terhére.” 

 

 Utalványozás 

  „Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az Elnök, vagy az 

általa jelen szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő.” 

 

 Érvényesítés 

  „Érvényesítést csak a legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett 

pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó végezhet.”  
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Pénzügyi ellenjegyzés 

 „Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésre a Nemzetiségi Önkormányzat 

munkaszervezeti feladatait ellátó Szentgotthárd Város Önkormányzati Hivatala pénzügyi 

vezetője, távollétében, vagy összeférhetetlenség esetén helyettese jogosult”. 

 

Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a megállapodásban foglalt kötelezettségvállalás, 

utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályai a 2016. évre és 2017. I. félévére 

vonatkozóan teljesültek, a Nemzetiségi Önkormányzat részéről és a Hivatal Költségvetési 

csoportja részéről egyaránt, mindkét fél beartotta a megállapodásban foglaltakat, elvégezte a 

számára előírt feladatokat. Nemzetiségi önkormányzatnál a kötelezettségvállalásra, pénzügyi 

ellenjegyzésre, teljesítés igazolásra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról nyilvántartás vezetését javaslom, a szabályzat mellékleteként. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat és Szentgotthárd Város Önkormányzat együttműködésének 

szabályozása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A 2016. december 31-én hatályos 

együttműködési megállapodás a jogszabályban foglaltaknak megfelelően tartalmazta a 

Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit, valamint a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásának részletes 

szabályait. Az együttműködési megállapodás részét képező kötelezettségvállalás, 

utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés rendjének szabályzatát 

felülvizsgálták és a 55/2016. számú határozatban döntöttek az új szabályzat elkészítésről. A 

együttműködési megállapodás szerinti működési feltételeket – a jogszabályi előírásnak 

megfelelően – a Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ében rögzítették. Szentgotthárd 

Önkormányzat biztosította a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételeket. 

 

 

Megállapítások összegzése: 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat és Szentgotthárd Város Önkormányzat között 2015. 

december 3-án új együttmüködési megállapodást jött létre, a 2011. évi CLXXIX. törvény a 
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nemzetiségek jogairól 80. § (2) bekezdés előírása szerint a 2012 június 1-jén megkötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatra került. 

Az együttműködési megállapodásról a Nemzetiségi Önkormányzat a 65/2015. számú 

határozatban döntött, Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 263/2015. 

számú határozattal fogadta el az új együttműködési megállapodást. Az együttműködési 

megállapodás szerinti működési feltételeket - a Nek. tv. előírásának megfelelően - a 

Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ében rögzítették. A 2015. december 3-ától hatályos 

együttműködési megállapodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazta a 

Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit, valamint a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásának részletes 

szabályait. Az együttműködési megállapodás részét képező kötelezettségvállalás, 

utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés rendjének szabályzatát 

felülvizsgálták és a 46/2016. számú határozatban döntöttek az új szabályzat elkészítésről. A 

megállapodásban rendelkeztek továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 

előkészítésével és megalkotásával kapcsolatos feladatokról, a felelősök konkrét kijelöléséről, 

illetve a jegyző vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottjának a 

Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein történő részvételéről. 

 

 

Javaslatok: 

A témával kapcsolatban az alábbi javaslattal élek: 

 A kötelezettség vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, 

teljesítés igazolásra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-

mintájukról vezessen nyilvántartást kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi 

ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés rendjének szabályzatához kapcsolódóan. 

 

 

Szentgotthárd, 2017. november 14. 

  Németh-Tóth Marianna 

   belső ellenőr 
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2.számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. 
 Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 

 

 

 

Belső ellenőr 

Németh-Tóth Marianna 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtásának 

vizsgálata – Roma Nemeztiségi Önkormányzat Szentgotthárd 
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Iktatószám: 4295-6-2/2017. 

Ellenőrzés száma: BE-08/R/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtásának 

vizsgálata – Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd 
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Szentgotthárd, 2017 november 14. 

 

 

 

Ellenőrzést végző: Németh-Tóth Marianna 

   belső ellenőr 

 

 

Az ellenőrzés célja: 

 Együttműködési megállapodások végrehajtásának ellenőrzése 

 

 

Az ellenőrzött szervezeti egység:  

 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

 Együttműködési megállapodások végrehajtásának vizsgálata 

 

Az ellenőrzés típusa:  

 szabályszerűségi ellenőrzés 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 komplex ellenőrzési módszer 

 

Vonatkozó jogi háttér: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

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

ellenőrzéséről 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 

Ellenőrzött időszak: 2016. év és a 2017. év első félév 

Ellenőrzés kezdete és vége: 

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561
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 dr. Dancsecs Zsolt – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 Samu Csaba – Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szetgotthárd elnök 

 

 

 

 

 

 

Az együttműködési megállapodások végrehajtásának vizsgálatára Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2017. évi Éves Ellenőrzési Terve alapján került sor. 

 

A belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

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

szabályszerűségi ellenőrzés célja megállapítani, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 

egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a 

hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. 

 

Megállapítások: 

Az ellenőrzés során a roma nemzetiséggel kötött együttműködési megállapodás végrehajtását 

vizsgáltam. 

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évre és 2017. év első félévére vonatkozóan 

rendelkezett Szentgotthárd Város Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodással. 

Az így létrejött együttműködés szabályozása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. 

Szentgotthárd Város Önkormányzat biztosította a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

A megállapodás I. fejezet 1.5. pontja kimondja:  

„ Az Önkormányzat a Hivatal útján a testületi ülések előkészítése érdekében a Nemzetiségi 

Önkormányzat vezetőjével egyeztetve gondoskodik a meghívók, előterjesztések, hivatalos 

levelezés előkészítéséről, postázásról, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, 

postázásáról.” 

 

Ezen feladatok ellátásához a Hivatalban rendelkezésre áll egy fő, aki a nemzetiségekkel 

kapcsolatos ügyeket, feladatokat intézi. 

A nemzetiséggel kötött megállapodás alapján a Nemzetiségi Önkormányzat a Város 

Önkormányzatának segítségével végzi el a költségvetés készítésével, végrehajtásával és a 

vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. 
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A megállapodás II. fejezetében szabályozzák az ezekhez kapcsolódó feladatokat. A 2.3. pont 

alapján: 

„A költségvetés elkészítéséhez szükséges információkat az elnök legkésőbb február 1. napjáig 

a kölségvetés elkészítésében közreműködő Hivatal Költségvetési csoportja részére megadja. A 

Költségvetési csoport a költségvetést legalább két munkanappal a képviselő-testületi ülést 

megelőzően, de legkésőbb február 9-éig az elnök részére átadja.” 

 

Az ellenőrzés folyamán megállapítottam, hogy a megállapodásban foglaltaknak megfelelően a 

nemzetiségi elnök átadja a szükséges információkat a Költségvetési csoportnak, amely 

munkatársa a kapott információk alapján a megállapodásban megjelölt határidőre elkészíti a 

költségvetést és a nemzetiségi vezető rendelkezésére bocsátja. 

„A Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban 

állpítja meg. A költségvetésről szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatásul 

3 munkanapon belül megküldi a Hivatalnak, felelős a nemzetiségi önkormányzat Elnöke.” 

„A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetését, melyet az elnök jóváhagy a költségvetés képviselőtestület elé terjesztésének 

határidejét követő 30 napon belül.” 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat vezetője a megállapodásnak megfelelően határidőben 

tájékoztatja a Hivatalt, az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat megfelelően 

ellátja. 

 

„A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) a Nemzetiségi 

Önkormányzat főszámlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a 

felvett előleggel minden hónap utolsó (munka)napjáig, szabályos bizonylatok benyújtásával 

elszámol, annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. 

 

Az ellenőrzés során vizsgált dokumentumokból megállapítható, hogy a gazdálkodással, 

készpénzellátással kapcsolatos feladatokat a megállapodásban kialakított folyamatoknak, 

határidőknek megfelelően ellátják. 

 

„A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 

rendjének szabályait jelen Megállapodás 1. számú melléklete szerinti külön szabályzat 

tartalmazza.” 

 

 Kötelezettségvállaló 

  „Kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az Elnök, vagy 

az általa jelen szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult a 

Nemzetiségi Önkormányzat kötségvetésének előirányzatai terhére.” 

 

 Utalványozás 
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  „Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az Elnök, vagy az 

általa jelen szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő.” 

 

 Érvényesítés 

  „Érvényesítést csak a legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett 

pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó végezhet.”  

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés 

 „Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésre a Nemzetiségi Önkormányzat 

munkaszervezeti feladatait ellátó Szentgotthárd Város Önkormányzati Hivatala pénzügyi 

vezetője, távollétében, vagy összeférhetetlenség esetén helyettese jogosult”. 

 

Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a megállapodásban foglalt kötelezettségvállalás, 

utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályai a 2016. évre és 2017. I. félévére 

vonatkozóan teljesültek, a Nemzetiségi Önkormányzat részéről és a Hivatal Költségvetési 

csoportja részéről egyaránt, mindkét fél beartotta a megállapodásban foglaltakat, elvégezte a 

számára előírt feladatokat. Nemzetiségi önkormányzatnál a kötelezettségvállalásra, pénzügyi 

ellenjegyzésre, teljesítés igazolásra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról nyilvántartás vezetését javaslom, a szabályzat mellékleteként. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat és Szentgotthárd Város Önkormányzat együttműködésének 

szabályozása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A 2016. december 31-én hatályos 

együttműködési megállapodás a jogszabályban foglaltaknak megfelelően tartalmazta a 

Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit, valamint a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásának részletes 

szabályait. Az együttműködési megállapodás részét képező kötelezettségvállalás, 

utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés rendjének szabályzatát 

felülvizsgálták és a 13/2016. számú határozatban döntöttek az új szabályzat elkészítésről. A 

együttműködési megállapodás szerinti működési feltételeket – a jogszabályi előírásnak 

megfelelően – a Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ében rögzítették. Szentgotthárd 

Önkormányzat biztosította a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételeket. 
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Megállapítások összegzése: 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat és Szentgotthárd Város Önkormányzat között 2015. 

december 3-án új együttmüködési megállapodást jött létre, a 2011. évi CLXXIX. törvény a 

nemzetiségek jogairól 80. § (2) bekezdés előírása szerint a 2012 június 1-jén megkötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgélatra került. 

Az együttműködési megállapodásról a Nemzetiségi Önkormányzat a 12/2015. számú 

határozatban döntött, Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 263/2015. 

számú határozattal fogadta el az új együttműködési megállapodást. Az együttműködési 

megállapodás szerinti működési feltételeket - a Nek. tv. előírásának megfelelően - a 

Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ében rögzítették. A 2015. december 3-ától hatályos 

együttműködési megállapodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazta a 

Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit, valamint a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásának részletes 

szabályait. Az együttműködési megállapodás részét képező kötelezettségvállalás, 

utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés rendjének szabályzatát 

felülvizsgálták és a 13/2016. számú határozatban döntöttek az új szabályzat elkészítésről. A 

megállapodásban rendelkeztek továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 

előkészítésével és megalkotásával kapcsolatos feladatokról, a felelősök konkrét kijelöléséről, 

illetve a jegyző vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottjának a 

Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein történő részvételéről. 

 

 

Javaslatok: 

A témával kapcsolatban az alábbi javaslattal élek: 

 A kötelezettség vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, 

teljesítés igazolásra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-

mintájukról vezessen nyilvántartást kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi 

ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés rendjének szabályzatához kapcsolódóan. 

 

 

Szentgotthárd, 2017. november 14. 

  Németh-Tóth Marianna 
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   belső ellenőr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.számú melleklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. 
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Iktatószám:4295-6-3/2017. 

Ellenőrzés száma: BE-08/SZ/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

 Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 

 

 

 

Belső ellenőr 

Németh-Tóth Marianna 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtásának 

vizsgálata – Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu 
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Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtásának 

vizsgálata – Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017 november 10. 

 

 

 

Ellenőrzést végző: Németh-Tóth Marianna 

   belső ellenőr 

 

 

 

Az ellenőrzés célja: 

 Együttműködési megállapodások végrehajtásának ellenőrzése 

 

 

Az ellenőrzött szervezeti egység:  

 Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

 Együttműködési megállapodások végrehajtásának vizsgálata 

 

Az ellenőrzés típusa:  

 szabályszerűségi ellenőrzés 
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Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 komplex ellenőrzési módszer 

 

Vonatkozó jogi háttér: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

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

ellenőrzéséről 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 

Ellenőrzött időszak: 2016. év és a 2017. év első félév 

Ellenőrzés kezdete és vége: 

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása 

 dr. Dancsecs Zsolt – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 Dániel Katalin – Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szetgotthárd-Rábatótfalu elnök 

 

 

 

 

 

 

Az együttműködési megállapodások végrehajtásának vizsgálatára Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2017. évi Éves Ellenőrzési Terve alapján került sor. 

 

A belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

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

szabályszerűségi ellenőrzés célja megállapítani, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 

egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a 

hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. 

 

Megállapítások: 

Az ellenőrzés során a szlovén nemzetiséggel kötött együttműködési megállapodás 

végrehajtását vizsgáltam. 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561
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A Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évre és 2017. év első félévére vonatkozóan 

rendelkezett Szentgotthárd Város Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodással. 

Az így létrejött együttműködés szabályozása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. 

Szentgotthárd Város Önkormányzat biztosította a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

A megállapodás I. fejezet 1.5. pontja kimondja:  

„ Az Önkormányzat a Hivatal útján a testületi ülések előkészítése érdekében a Nemzetiségi 

Önkormányzat vezetőjével egyeztetve gondoskodik a meghívók, előterjesztések, hivatalos 

levelezés előkészítéséről, postázásról, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, 

postázásáról.” 

 

Ezen feladatok ellátásához a Hivatalban rendelkezésre áll egy fő, aki a nemzetiségekkel 

kapcsolatos ügyeket, feladatokat intézi. 

A nemzetiséggel kötött megállapodás alapján a Nemzetiségi Önkormányzat a Város 

Önkormányzatának segítségével végzi el a költségvetés készítésével, végrehajtásával és a 

vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. 

A megállapodás II. fejezetében szabályozzák az ezekhez kapcsolódó feladatokat. A 2.3. pont 

alapján: 

„A költségvetés elkészítéséhez szükséges információkat az elnök legkésőbb február 1. napjáig 

a költségvetés elkészítésében közreműködő Hivatal Költségvetési csoportja részére megadja. 

A Költségvetési csoport a költségvetést legalább két munkanappal a képviselő-testületi ülést 

megelőzően, de legkésőbb február 9-éig az elnök részére átadja.” 

 

Az ellenőrzés folyamán megállapítottam, hogy a megállapodásban foglaltaknak megfelelően a 

nemzetiségi elnök átadja a szükséges információkat a Költségvetési csoportnak, amely 

munkatársa a kapott információk alapján a megállapodásban megjelölt határidőre elkészíti a 

költségvetést és a nemzetiségi vezető rendelkezésére bocsátja. 

„A Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban 

állpítja meg. A költségvetésről szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatásul 

3 munkanapon belül megküldi a Hivatalnak, felelős a nemzetiségi önkormányzat Elnöke.” 

„A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetését, melyet az elnök jóváhagy a költségvetés képviselőtestület elé terjesztésének 

határidejét követő 30 napon belül.” 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat vezetője a megállapodásnak megfelelően határidőben 

tájékoztatja a Hivatalt, az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat megfelelően 

ellátja. 

 

„A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) a Nemzetiségi 

Önkormányzat főszámlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a 
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felvett előleggel minden hónap utolsó (munka)napjáig, szabályos bizonylatok benyújtásával 

elszámol, annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. 

 

Az ellenőrzés során vizsgált dokumentumokból megállapítható, hogy a gazdálkodással, 

készpénzellátással kapcsolatos feladatokat a megállapodásban kialakított folyamatoknak, 

határidőknek megfelelően ellátják. 

 

„A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 

rendjének szabályait jelen Megállapodás 1. számú melléklete szerinti külön szabályzat 

tartalmazza.” 

 

 Kötelezettségvállaló 

  „Kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az Elnök, vagy 

az általa jelen szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult a 

Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előirányzatai terhére.” 

 

 Utalványozás 

  „Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az Elnök, vagy az 

általa jelen szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő.” 

 

 Érvényesítés 

  „Érvényesítést csak a legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett 

pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó végezhet.”  

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés 

 „Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésre a Nemzetiségi Önkormányzat 

munkaszervezeti feladatait ellátó Szentgotthárd Város Önkormányzati Hivatala pénzügyi 

vezetője, távollétében, vagy összeférhetetlenség esetén helyettese jogosult”. 

 

Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a megállapodásban foglalt kötelezettségvállalás, 

utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályai a 2016. évre és 2017. I. félévére 

vonatkozóan teljesültek, a Nemzetiségi Önkormányzat részéről és a Hivatal Költségvetési 

csoportja részéről egyaránt, mindkét fél betartotta a megállapodásban foglaltakat, elvégezte a 

számára előírt feladatokat. Nemzetiségi önkormányzatnál a kötelezettségvállalásra, pénzügyi 

ellenjegyzésre, teljesítés igazolásra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról nyilvántartás vezetését javaslom, a szabályzat mellékleteként. 
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A Nemzetiségi Önkormányzat és Szentgotthárd Város Önkormányzat együttműködésének 

szabályozása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A 2016. december 31-én hatályos 

együttműködési megállapodás a jogszabályban foglaltaknak megfelelően tartalmazta a 

Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit, valamint a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásának részletes 

szabályait. Az együttműködési megállapodás részét képező kötelezettségvállalás, 

utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés rendjének szabályzatát 

felülvizsgálták és a 55/2016. számú határozatban döntöttek az új szabályzat elkészítésről. A 

együttműködési megállapodás szerinti működési feltételeket – a jogszabályi előírásnak 

megfelelően – a Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ében rögzítették. Szentgotthárd 

Önkormányzat biztosította a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételeket. 

 

 

Megállapítások összegzése: 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat és Szentgotthárd Város Önkormányzat között 2015. 

december 3-án új együttműködési megállapodást jött létre, a 2011. évi CLXXIX. törvény a 

nemzetiségek jogairól 80. § (2) bekezdés előírása szerint a 2012 június 1-jén megkötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatra került. 

Az együttműködési megállapodásról a Nemzetiségi Önkormányzat a 40/2015. számú 

határozatban döntött, Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 263/2015. 

számú határozattal fogadta el az új együttműködési megállapodást. Az együttműködési 

megállapodás szerinti működési feltételeket - a Nek. tv. előírásának megfelelően - a 

Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ében rögzítették. A 2015. december 3-ától hatályos 

együttműködési megállapodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazta a 

Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit, valamint a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásának részletes 

szabályait. Az együttműködési megállapodás részét képező kötelezettségvállalás, 

utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés rendjének szabályzatát 

felülvizsgálták és a 55/2016. számú határozatban döntöttek az új szabályzat elkészítésről. A 

megállapodásban rendelkeztek továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 

előkészítésével és megalkotásával kapcsolatos feladatokról, a felelősök konkrét kijelöléséről, 



2017. november 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
25 

illetve a jegyző vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottjának a 

Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein történő részvételéről. 

 

 

Javaslatok: 

A témával kapcsolatban az alábbi javaslattal élek: 

 A kötelezettség vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, 

teljesítés igazolásra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-

mintájukról vezessen nyilvántartást kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi 

ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés rendjének szabályzatához kapcsolódóan. 

 

 

Szentgotthárd, 2017. november 10. 

  Németh-Tóth Marianna 

   belső ellenőr 
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Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. november 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület az augusztusi ülésen tárgyalta a Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció (2017) tervezetét. A Képviselő-testület a tervezetet mindössze azzal javasolta 

kiegészíteni, vizsgáljuk meg, hogy hosszútávon milyen foglalkoztatási lehetőségei vannak a 

csökkent munkaképességű munkavállalóknak. Megkerestük a témában a Szentgotthárdi Járási 

Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályát, ahonnan a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatban  tájékoztató anyagot kaptuk. 

Az anyagot a Koncepcióba beépítettük. 

 

A Koncepció tervezetet az Önkormányzat weboldalain közzétettük véleményezésre, de a 

megadott határidőig sem szóban, sem írásban nem érkezett észrevétel. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) 58/B.§ (2) bekezdése szerint a legalább 2000 lakosú települési 

önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai 

kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott 

feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. 2017. 

október 25-én Szentgotthárd Város Szociális Kerekasztala is összeült, hogy a Koncepció 

tervezetet megtárgyalja. A Kerekasztal meghívottjai között a Szentgotthárdi Szakosított 

Otthon szakmai vezetője is jelen volt, aki a résztvevőket tájékoztatta az otthon működéséről, 

az ellátottak foglalkoztatási lehetőségeikről; az elmúlt években történt fenntartói 

változásokról. Arról is, hogy ami öt-hat évvel ezelőtt még javaslat/kívánság formájában 

fogalmazódott meg, az ma már megvalósul és indokolt esetben a férőhely 10%-ig helyi 

igényeket is kielégít az Otthon. Jelenleg az intézményben 11 fő lakót látnak el Szentgotthárd 

és térsége területéről. A Kerekasztal jelenlévő képviselői arra kérték a Hivatalt, hogy 

mindezeket - annak ellenére, hogy az intézmény nem az Önkormányzat által fenntartott, de a 

város életéhez szorosan tartozik - a Koncepcióba építse be. Ez megtörtént.  

 

A koncepció tervezetéből időközben kikerült a személyi segítéshez, a szociális és közösségi 

gondozáshoz szükséges új gépjármű beszerzése, hiszen ez a tervezet első tárgyalása óta – az 

Önkormányzati Társulás településeinek finanszírozása mellett – meg is valósult. 

 

A Koncepció tervezetével kapcsolatban a Nemzetiségi Önkormányzatok (szlovén, német és 

roma) véleményét is megkértük. Mindhárom nemzetiségi önkormányzat tárgyalta és 

elfogadásra javasolta a tervezetet.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján kiegészített koncepciót 

megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 
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1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepcióját (2017.) az 1. számú 

melléklet szerint elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

………………………………………. 

Határidő : azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 

                        dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                        Fábián Béláné, intézményvezető 

                        Uhor Anita, intézményvezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy az 1. 

pont szerint jóváhagyott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát 

kétévente készítse elő. 

      Határidő: 2019. november 

      Felelős  :  dr. Gábor László  Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2017. november 17. 

 

          Huszár Gábor 

           polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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I. BEVEZETÉS 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 92. § (3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat 

köteles szolgáltatástervezési koncepciót készíteni. A koncepciót a helyi önkormányzat fogadja 

el és 2 évente aktualizálja a tartalmát.  

 

A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja a szociálisan rászorult személyek részére 

biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása és felülvizsgálata önkormányzati szinten. 

Ez a stratégiai koncepció a város egészére kiterjedően tárja fel a szociális szolgáltatások 

jelenlegi helyzetét és a fejlesztés lehetséges irányait. 

 
Jogszabályi háttér: 
 
A jogállamiság elve alapján Magyarország Alaptörvénye deklarálja az állampolgárok 

szociális biztonsághoz való jogát. („Magyarország arra törekszik, hogy minden 

állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, 

fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén 

minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.” (XIX. cikk (1) 

bek.) Az Alaptörvény szerint Magyarország a szociális biztonságot a rászorulók esetében „a 

szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.” (XIX. cikk (2) bek.)  

 

Az Alaptörvény a garanciális szabályok között hangsúlyt helyez az állami szerepvállalásra és 

egy erőteljesebb szabályozási felelősségre. („Törvény a szociális intézkedések jellegét és 

mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos 

tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja”. „Magyarország az időskori megélhetés 

biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával 

és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. 

Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének 

követelményére tekintettel is megállapíthatja.”)  

 

Ezzel összefüggésben az Szt. a szociális ellátások rendszerében a hatékonyság szempontjai 

mellett a központi és területi államigazgatási szervek szerepét hangsúlyozza a szociális 

intézkedések, illetve a szociális ellátások tekintetében.  

 

Az Szt., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban Gyvt.) az ellátórendszer kiépítése során olyan biztonsági szintet 

fogalmaz meg, mely elsősorban a települési önkormányzatok lakosságszámának 

függvényében határozza meg a szociális és gyermekjóléti ellátások minimális szintjét az 

Alaptörvényben garantált jogok érvényesülése érdekében.  

 

Az Szt. definiálja a szociális szolgáltatások rendszerét (az ellátási formákat, a hozzájutás 

jogcímeit, az eljárást és a finanszírozást), a jogosultak körét (a célcsoportot, az 

ellátásszervezés és a szolgáltatást biztosító humánerőforrás alapkérdéseit). Az Önkormányzat 
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által adható, illetve biztosítható ellátások a hatályos jogszabály értelmében az alábbiak szerint 

csoportosíthatók: 

 

1) Pénzbeli ellátások:  

a) települési támogatás.  

 

2) Természetbeni ellátások: 

a) települési támogatás,  

b) köztemetés.  

 

3) Szociális szolgáltatások:  

a) alapszolgáltatások,  

aa) étkeztetés,  

ab) házi segítségnyújtás, 

ac) családsegítés,  

ad) nappali ellátás, 

 

A Szociális törvény szerint a koncepció tartalmazza különösen: ▪ lakosságszám alakulását, a 

korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, ▪ az ellátási kötelezettség teljesítésének 

helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, ▪ a szolgáltatások működtetési, 

finanszírozási, fejlesztési feladatait, ▪ az egyes ellátotti csoportok (idősek, munkanélküliek, 

hátrányos helyzetűek, stb) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, 

szolgáltatások biztosításának szükségességét 

 
A koncepció feladata 

 
Olyan döntéstervezet, amely alkalmas arra, hogy  az érintett település állást foglaljon: 

a.) a helyi szociális szolgáltatási struktúra kialakításáról, 

b.) kijelölje a fejlesztési irányokat törvényi kötelezettsége alapján, az igény és lehetőség 

összhangjának érvényesítésével. 

c.) egy értéktételező, hatékony és hatásos helyi szociális szakpolitika kialakításának, 

formálódásának elősegítése;  

d.) információ nyújtása egyéb fejlesztési koncepciók, tervek kidolgozásához és megvalósításához;  

e) információ biztosítása a különböző szolgáltatást igénylők részére, illetve a szolgáltató 

intézmények, szervezetek számára;  

f) a koncepcióban szereplő adatok, illetve a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények 

javaslatai alapján az igényekhez legjobban igazodó szolgáltatási struktúra kialakítása és az 

aktuális szolgáltatások hatásos és hatékony fejlesztése;  

  

A koncepció célja 
 

- lehetőleg a szükségletek oldaláról közelítve meghatározni a szociális szolgáltatások 

fejlesztésének alapelveit, irányait, céljait;  

- részletezni azokat a konkrét célkitűzéseket, amelyeket a szociális szolgáltatások 

biztosítása során az önkormányzat érvényesíteni kíván;  

- elősegíteni a szociális, illetve a gyermekvédelmi törvény által szabályozott különböző 

típusú intézmények magasabb szintű, szükségletekhez igazodó feladatainak ellátását;      
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- a város minden lakója számára elérhetővé tenni olyan ellátási formákat, amelyek a 

szociális biztonságot és a minőségi ellátást garantálják;  

- biztosítani azt, hogy a szociális ellátórendszer működése magas színvonalon feleljen meg 

a szakmai kritériumoknak és eredményesen, hatékony formában nyújtson szolgáltatásokat;  

- az egységes szemlélet, illetve az integrált intézmények működése alapján megjelentetni az 

önkormányzat gyermekjóléti intézményekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos 

kötelezettségeit és fejlesztési elképzeléseit. 

 

A koncepció tartalmi elemei 
 

A koncepció tartalmát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepció 

tartalmazza a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, az 

ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, a szolgáltatások biztosításának ütemtervét, 

működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatokat, az esetleges együttműködés kereteit, a 

speciális ellátási formák biztosításának szükségességét. 

 

II. HELYZETKÉP 

 
1. Általános települési adatok: 

 
Szentgotthárd Vas megye délnyugati részén helyezkedik el, központja a Hármashatár 

térségnek, Magyarország, Ausztria és Szlovénia találkozásánál. A hagyományosan ipari 

település helyzetét meghatározta kedvező földrajzi fekvése: a határmentiség. A várost III. 

Béla alapította 1183-ban. Fejlődésében meghatározó szerepe volt a Franciaországból érkező 

ciszterci rendnek. A monostoralapítás 800. évfordulóján, 1983-ban városi rangot kapott. A 

városhoz 8 csatolt település tartozik: Zsida, Zsidahegy, Farkasfa, Máriaújfalu, Jakabháza, 

Rábafüzes, Rábakethely és Rábatótfalu.  

 

A térség ipari központja Szentgotthárd. Itt a több mint 100 éves hagyományokkal rendelkező 

textilipar és mezőgazdasági gépgyártás a múlt századi vasútfejlesztések nyomán alakult ki. A 

rendszerváltozás után újjáéledő gazdasági kapcsolatok és a város adottságai tették lehetővé a 

gyors és korszerű ipari fejlesztéseket. A térség legmeghatározóbb projektje a Szentgotthárdi 

Ipari Park fejlesztése lett, amelynek a kistérségen túlmutató kisugárzása is van az Őrség és a 

megye irányában. Az ipari park ad helyet a régió egyik legjelentősebb gazdasági 

szereplőjének az Opel Szentgotthárd Kft-nek, valamint az Allison, az AMES Hungaria, a 

Kiswire Szentgotthárd Kft üzemeinek. 

 

A kisváros környezetében 14 település, apró és kisfalvak találhatóak. A kistérség 15 

települése 1996 óta tömörül településfejlesztési társulásba. 2005. évtől a térség 

önkormányzatai a rendelkezésre álló források minél teljesebb és optimálisabb felhasználása, 

valamint a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében társulási 

megállapodást kötöttek, és megalakították a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulást, melynek elnevezése 2013-tól Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás. 
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A város fejlődésével egyidejűleg kiépült a közoktatási, közművelődési, az egészségügyi és a 

szociális intézményrendszer. Szentgotthárd a szűkebb és tágabb városkörnyék oktatási, 

kulturális, egészségügyi és foglalkoztatási központja.  

 

2. Általános demográfiai adatok ( KSH adatszolgáltatás alapján) 

 
 

Lakónépesség alakulása 
 

  Fő 

2007 8979 

2008 8953 

2009 8881 

2010 8839 

2011 8729 

2012 8707 

2013 8834 

2014 8825 

2015 8791 

2016 8749 

 

 

Állandó lakónépesség (2012) 
 

 

Korosztály Fő 

nő férfi  összes 

0-2 év   172 

3-14 év 520 553 1073 

15-17 év 113 114 227 

18-59 év 2557 2671 5228 

60-64 év 346 342 688 

65 év feletti 906 585 1491 

Összesen  4442 4265 8707 

 

 

Állandó lakónépesség (2016) 

 
Korosztály Fő 

nő férfi  összes 

0-2 év   63 

3-14 év 528 541 1069 

15-17 év 106 114 220 

18-59 év 2345 2563 4908 

60-64 év 401 335 736 

65 év feletti 988 675 1663 

Összesen  4368 4228 8596 
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Természetes szaporodás 
 

 élve születések száma halálozások száma természetes 

szaporodás( fő ) 

2008 69 130 -61 

2009 69 130 -61 

2010 60 156 -96 

011 3 150 -112 

2012 61 143 -82 

2013 46 153 -107 

214 57 147 -90 

2015 66 129 -63 

2016    

 

 

Öregedési index 
 

 0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma ( fő ) 

65 év feletti állandó 

lakosok száma ( fő ) 

Öregedési index ( % ) 

2001 1447 1794 124% 

2008 1142 1454 27% 

2009 1119 1481 132% 

2010 1100 1453 132% 

2011 1083 1462 135% 

2012 1073 1491 138% 

2013 1067 1529 143% 

2014 1072 1441 134% 

2015 1063 1588 149% 

2016 1069 1663 156% 

 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma 
 

 nyilvántartott álláskeresők száma ( fő ) 

nő férfi összese 

2008 164 186 350 

2009 150 246 396 

2010 139 173 312 

2011 100 119 219 

2012 98 101 199 

2013 71 87 158 

2014 68 77 145 

2015 70 83 143 
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III. SZENTGOTTHÁRD VÁROS SZOCIÁLIS 

ELLÁTÓRENDSZERÉNEK STRUKTÚRÁJA, HELYZETE, 

JELLEMZÉSE, A FELADAT ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

TELJESÍTÉSE 
 

 

III/1. AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK RENDSZERE 
 

A  járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. 

évi XCIII. törvény alapján 2013. január 1. napjától kialakításra és felállításra kerültek a járási 

hivatalok. A járások kialakításával egyes jegyzői hatás- és feladatkörök átadásra kerültek. 

 

Járási hivatal hatáskörébe átkerült szociális ügyek: 

 alanyi és normatív jogon megállapított közgyógyellátási igazolvány, 

 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, 

 időskorúak járadéka, 

 ápolási díj. 

 

Fentieknek eleget téve 543 fő alanyi és normatív jogon közgyógyellátásra jogosult személy, 13 

fő időskorúak járadékában részesülő személy, 32 fő egészségügyi szolgáltatásra jogosult 

személy és 37 fő ápolási díjban részesülő személy iratanyagának átadására került sor 2013. év 

elején. 

 

Aktív korúak ellátása, közfoglalkoztatás 
 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk 

részére nyújtott ellátás. A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának 

megállapítása 2015. március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe került. Ezen időponttól az aktív 

korúak ellátása keretében kétféle ellátástípust lehetett megállapítani: 

 a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és 

 az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (az új ellátásra a korábban 

rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része vált jogosulttá). 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – az ellátással kapcsolatos 

hatáskörváltozáson túl – nem történt változás. 

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában nem része a szociális 

ellátórendszernek, a jogosultak köre – az átalakítást követően – más ellátásokra vált jogosulttá. 

Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét 

megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, a jegyzőnek 

2015. január 1. és 2015. február 28. között az Szt. 2015. március 1-jén hatályos rendelkezései 

alapján felül kellett vizsgálnia. 

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyre 

jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakult: 

- amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 

számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalták, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra lettek jogosultak: 
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- a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők és 

- az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 

személyek (önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak). 

- a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra lettek jogosultak: 

- az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint egészségkárosodottak és 

- a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók. 

 

Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jei kezdőnappal kellett megállapítani. 

2015. február 28-ával meg kellett szüntetni azon, az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti, illetve a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személy aktív korúak 

ellátására való jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek 

részére előírt együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalta. 

 

Közfoglalkoztatás 
 

A közfoglalkoztatás a hátrányos helyzetben lévő, foglalkoztatási támogatásban részesülő illetve 

már semmilyen álláskeresési és szociális ellátásra sem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, 

határozott időtartamú foglalkoztatására jelent lehetőséget. 

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amely jogviszony némileg eltér a 

piaci foglalkoztatástól. Ilyen eltérés, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony határozott időre 

létesíthető, próbaidő kikötése nélkül. Az időtartama nem lehet hosszabb, mint a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás időtartama. Ez a feltétel is arra utal, hogy a 

közfoglalkoztatás csak átmenetileg biztosít munkalehetőséget a közfoglalkoztatott számára. A 

közfoglalkoztatási jogviszony keretében a munkajövedelem mértékét a jogalkotó úgy határozta 

meg, hogy az magasabb legyen, mint a szociális juttatás összege, de alacsonyabb, mint az 

elsődleges munkaerőpiacon megállapított legalacsonyabb munkabér összege, így 

kiküszöbölendő a munka ellen ösztönző hatást. A közfoglalkoztatás a passzív ellátások – 

például a munkanélküli ellátás – súlyának csökkentése érdekében az ellátásban részesülők 

aktivizálásának egyik alternatívája lett. 

Önkormányzatunk illetve intézményei évek óta folyamatosan szerveznek közfoglalkoztatást. 

2013. szeptember 1-jétől 100%-os finanszírozású programok indultak, önrész biztosítására nem 

volt szükség. 

 

Önkormányzati segély 
 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 

LXXV. törvény 2014. január 1. napjával bevezette az önkormányzati segélyt a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott átmeneti 

segély és temetési segély, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyett, azok 

összevonásával. Egyúttal a szociális törvény módosításával felhatalmazta a települési 

önkormányzatokat, hogy legkésőbb 2013. december 31-ig rendeletben szabályozzák az 

önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályait. 

Az önkormányzati segély biztosítása Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 
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22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete alapján történt a 2014. évben illetve 2015. február 

28-ig. 

 

Lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás, közgyógyellátás 
 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 

törvény több szakaszában is módosította az Szt-t. Ezen módosítások közül a legtöbb 2015. 

március 1-jén lépett hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási formákon 

túl a szociális támogatás az önkormányzatok feladatává vált. Az önkormányzatok szabadon 

dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami felelősségi körbe tartozó 

„jövedelempótló” ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati, „kiadáscsökkentő” ellátások 

képviselő-testületi hatáskörbe kerültek. 

 

2015. március 1-jétől megszűnt a normatív lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési 

szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj. Ezek közül 

csak a méltányossági ápolási díj megszüntetése nem érintette Szentgotthárdot. A már jogerősen 

megállapított és folyósított ezen támogatások azonban kifutó jelleggel szűntek meg, a már 

megállapított támogatás idejére a jogosultnak járt az ellátás, az önkormányzatot pedig továbbra 

is megillette a normatív támogatás. 

 

Felhatalmazást kaptak a települési önkormányzatok, hogy rendeletben szabályozzák a települési 

támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 

szabályait. Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a 

települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kellett megalkotnia. 

 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 

támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 

rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. a települési 

támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel: 

 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére, 

c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

 

Az Szt. ezen felsorolása nem taxatív jellegű, így települési támogatás a fenti célokon túl 

bármely más, az önkormányzat által támogatandónak ítélt élethelyzet esetén is nyújtható. 

Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmazott korlátozást, a 

rendelet-alkotás során azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (pl. jövedelem, 

vagyon, család, háztartás) alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni. Annak 

eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, 

milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési 

jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a 
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létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles 

nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az 

önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének 

meghatározásához. 

Szentgotthárd város esetében – tekintettel az eddigi tapasztalatokra és az új törvényi feltételekre 

– a kötelező támogatási forma, azaz a rendkívüli települési támogatás mellett – melynek 

szabályai szinte teljesen megegyeznek a korábbi önkormányzati segély előírásaival – a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás került 

bevezetésre. 

 
Rendkívüli települési támogatás 
 

Rendkívüli települési támogatásra való jogosultságnál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. A 

szabályozás során három különböző jövedelemhatár került kialakításra: gyermeket nevelő, 

gyermeket nem nevelő családok számára, valamint elhunyt személy eltemettetésére tekintettel 

támogatást kérő kérelmezők részére. 

A jövedelemhatártól eltérni az igénylő rendkívüli élethelyzete, valamint hivatalból indult eljárás 

esetén lehet. 

Rendkívüli települési támogatás a kérelmezők egy részénél természetbeni formában kerül 

megállapításra, vásárlási utalvány, térítési díj hozzájárulás, lakbér, közüzemi díj hátralék 

átvállalás formájában. 

A támogatás elbírálása polgármesteri hatáskörben történik. 

A támogatást kérők nagy része természetbeni formában (utalvány, tűzifa, hátralék átvállalás) 

részesült támogatásban. A tüzelőként biztosított támogatás elsősorban közterületen veszélyessé 

vált, kivágott fákból származott, de a Szombathelyi Erdészeti Zrt-től is szereztünk be erre a 

célra fát, és kiszállítva, illetve esetenként darabolva biztosította az önkormányzat. A jövőben az 

önkormányzat tulajdonában lévő erdőállományból kitermelt (elsősorban egészségügyi 

fakitermelésből és nevelővágásból származó) faanyaggal is biztosítjuk a szociális tűzifa 

szükséges mennyiségét. 

Az elutasítások száma minimális, melynek oka, hogy a személyesen nyújtott tájékoztatás 

alapján a jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem adják kérelmüket. 

 

Az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek válhatnak jogosulttá. 

A rendkívüli települési támogatás feltételei 2016. november 1-jétől a képviselő-testület döntése 

alapján kedvezően változtak. Ekkor ugyanis a képviselő-testület megemelte a támogatás 

feltételéül szabott jövedelemhatárokat, valamint az adható támogatás legmagasabb összegét, 

kétszeresére emelte a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén adható rendkívüli 

települési támogatás legmagasabb összegét. Továbbá megemelte a képviselő-testület az elhunyt 

személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás feltételéül megszabott 

jövedelemhatárokat, és valamelyest emelt a hozzájárulás mértékén. 

 
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatás (lakásfenntartási támogatás) 
 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, vagy 

röviden csak lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 



2017. november 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
40 

általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 

rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Természetbeni formában biztosítja az 

önkormányzat, a kérelmező által kiválasztott szolgáltatóhoz történő utalással. 

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

A lakásfenntartási támogatás 1 évre szól. 

A lakásfenntartási támogatás feltételei 2016. január 1-jétől a képviselő-testület döntése alapján 

kedvezően változtak. A jövedelemhatár 71.250,- Ft-ról 76.950,- illetve egyedül élő esetén 

82.650,- Ft-ra, összege legalább 3.000,- illetve legfeljebb 6.000,- Ft-ra növekedett, az elismert 

és elismerhető lakásnagyság szintén kedvezőbbé vált. 

 
Köztemetés 
 

Az elmúlt időszakban is a közköltségen történő eltemetettek szinte teljes egészében a 

Szentgotthárdi Szakosított Otthon elhunyt lakói voltak, de sajnos egyre gyakrabban fordul elő, 

hogy nehézséget okoz más helyi lakos hozzátartozóinak is a temetési költség előteremtése. 

A köztemetés költségének visszaigénylésénél figyelembe vesszük az elhunyt hagyatéki 

vagyonát. Amennyiben a hagyatéki vagyon nem fedezi a temetési költséget, az eltemettetésre 

köteles személy jövedelmi viszonyait vizsgáljuk, és próbáljuk a költségeket visszakövetelni. 

Néhány esetben előfordul, hogy nem szentgotthárdi állandó lakos elhalálozása Szentgotthárdon 

történik és a temetéséről nem gondoskodnak. Ebben az esetben a halálozás helye szerinti 

önkormányzat, azaz Szentgotthárd köteles eltemettetni, és a temetési költségek megtérítését az 

állandó lakóhelye szerinti önkormányzattól igényeljük. Ha egy szentgotthárdi állandó lakos más 

településen halálozik el és nincs az eltemettetésére köteles személy, vagy van, de a temetésről 

valamely okból nem gondoskodik, a köztemetés költségeit önkormányzatunknak meg kell 

térítenie a köztemetés helye szerinti önkormányzat felé. 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj 

kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek 

részére 100%, ennél idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal 6.000, - 6.000,- Ft 

illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében 6.500, - 6.500,- Ft  összegű (2017. január 

1-jétől került emelésre és differenciálásra az összeg) támogatásra és külön jogszabályban 

meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 

2012. november hónaptól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

kizárólag természetbeni formában,  Erzsébet-utalványként kaphatják az évente két alkalommal 

esedékes juttatást. 

 

A települési önkormányzat jegyzője abban az esetben állapítja meg a gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó 

családban az 1 főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg 

 az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 140%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő 

illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg illetve súlyosan 

fogyatékos, vagy a nagykorú tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermek esetén, 

 egyéb esetekben az öregség nyugdíj legkisebb összegének a 130%-át, feltéve, ha a vagyoni 
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helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a megengedett 

értéket. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy az 

anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában nevelni, 

gondozni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a nyugdíjminimum 

százalékában meghatározott jövedelemhatár az elmúlt évben sem emelkedett. A kedvezményre 

elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek legalább az egyik szülője 

munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül. Az 

igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen kisgyermekek, akik még nem, valamint 

a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem vesznek gyermekintézményi ellátást 

igénybe illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, csupán az évi két alkalommal járó 

támogatásra jogosultak ténylegesen. A 3 vagy több gyermekes családok a támogatás 

igénybevétele nélkül is jogosultak tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél 

kedvezményre, de a 8. osztályosnál idősebb gyermeknél nem érvényesíthető a kedvezmény. 

Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe 

való jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság. 

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja 

a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A jogosultság lejártát 

megelőzően kiküldésre kerül az érintettek számára egy tájékoztató levél, valamint a kérelem 

nyomtatvány a szükséges mellékletekkel együtt. Ennek célja az,  hogy a jogosultság 

megszűnésének időpontját nem követő szülők figyelmét felhívjuk az újbóli igénylésre, mivel, ha 

az új kérelmet nem nyújtják be időben, (a jogosultság megszűnése előtt),  a   kedvezmény csak a 

kérelem újbóli benyújtásának időpontjától adható meg a kérelmező részére, és a köztes 

időszakban gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményre nem jogosultak. 

 

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet 
 

2013. szeptember 1-jétől módosult a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

meghatározása. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben 

meghatározott körülmények közül egy fennáll. Halmozottan hátrányos az a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a 

gyermekek védelméről szóló törvényben felsorolt körülmények közül legalább kettő fennáll, 

továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő tanulói vagy hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt. 

A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása a gyermekvédelmi 

gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike. 

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetének fennállását. 

 

Szentgotthárdon 2016. december 31-én 7 gyermek hátrányos helyzetűnek, 7 gyermek 

halmozottan hátrányos helyzetűnek minősült. 
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Gyermekétkeztetés, nyári gyermekétkeztetés 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. 

szeptember 1-jétől hatályos módosítása szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen 

kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

(egyéb feltételek fennállása hiányában) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata 

alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegének 130%-át. A jogosultsági összeghatár a 2016. évben nettó 95.960,- Ft. 

A gyermekétkeztetés újraszabályozásával az egyéb jogcímen ingyenes és kedvezményes 

intézményi gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek köre nem változik, de a települési 

önkormányzat kötelező feladatává válik az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva 

tartása idején a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a többi gyermek – különösen a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára – a korábbiakhoz 

hasonlóan szintén biztosíthatnak a nyári szünidőben ingyenes szünidei gyermekétkeztetést. 

A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő 

biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs lehetőség, 

a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával 

is biztosítható. A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb akadályoztatása esetén 

a számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője számára lehetővé kell 

tenni. Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló gyermekek részére 

átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában. 

A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelheti a 

hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek szülője, más törvényes képviselője. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az étkeztetést a gyermekek részére a JustFood Kft-vel 

(Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) kötött megállapodással biztosítja a szünidőkben. Az étel elszállítása 

a jogosultak részéről ételhordóban történik. 

2016. évben a tavaszi szünetben 3, a nyári szünetben 10, az őszi szünetben 1 és a téli szünetben 

2 hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes 

étkezésben. 

 

Eseti ellátások alakulása 

 

 2013. 2014. 2015. 2016. 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezmény egyszeri 

kiegészítése 

171 gyermek/ 

992.000,- Ft 

122 gyermek/ 

708.000,- Ft 

105gyermek/ 

609.000,- Ft 

91 gyermek/ 

527.800,- Ft 

Önkormányzati 

segély/rendkívüli 

települési támogatás 

293 fő/ 

3.607.000,-Ft 
(átmeneti és temetési 

segély,  rk. 

gyermekvéd. tám.) 

255 fő/ 

3.497.000,- Ft 

292 fő/ 

3.150.000,- Ft 

268 fő/ 

5.025.000,- Ft 
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Köztemetés 
39 fő/ 

6.457.000,- Ft 

30 fő/ 

5.376.000,- Ft 

31 fő/ 

5.337.000,- Ft 

25 fő/ 

4.619.000,- Ft 

 

 

Rendszeres ellátások alakulása 

 

 2013. 12. hó 2014. 12. hó 2015. 12. hó 2016. 12. hó 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezmény 

85 fő 74 fő 53 fő 45 fő 

Normatív 

lakásfenntartási 

támogatás/ 

Lakhatáshoz nyújtott 

települési támogatás 

 

79 fő/ 

312.100,- Ft/hó 

 

81 fő/ 

303.200,- 

Ft/hó 

33 fő (norm.) + 

36 fő (lak.) 

214.900,- Ft/hó 

66 fő/ 

250.300,- 

Ft/hó 

 

 

 

   

   

III/2. CSALÁD –ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 

TEVÉKENYSÉGE 
 

I. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA 

 

Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye 

 

Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megalakulásával 2005. július 01.-től 

látnak el szakfeladatokat a kistérség 14 településén is. A családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás szakfeladat ellátásával a kistérségben 2005. november óta foglalkozik külön 

szakember.  

 

A szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény, alapító elnevezése 2015. 

októberétől megszűnt. Ennek fő oka, mivel az Országgyűlés 2015. 07. 06-i ülésén elfogadta 

az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 

tv., amely a Magyar Közlöny 102. sz. jelent meg.  

Az elfogadott törvény értelmében a családsegítés vonatkozásában csak gyermekjóléti 

szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016. 01. 

01.től. Települési szinten a család és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család és 

gyermekjóléti központ keretében. Ennek alapján a család és gyermekjóléti szolgálat, illetve 

központ a jelenlegi intézmény bázisán, annak erőforrásainak hatékonyabb elosztásával, 

kötelező önkormányzati feladatként jött létre. A 233/2015. számú Képviselő – testületi 

határozat kimondja, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátását a 

továbbiakban is a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott 

intézmény keretében kívánja biztosítani a fenti ellátási formákat, 2016. 01. 01-től integrált 

formában a jogszabályi előírásoknak megfelelően - Család és Gyermekjóléti Központ 

intézményi elnevezéssel.  
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Család-és Gyermekjóléti Központ intézményének áthelyezése 2017. 03. hónapjában 

valósult meg. Az intézmény fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás és a Vas Megyei Kormányhivatal megállapodása alapján.  

 

Az intézmény az áthelyezés következtében egy nagyobb épületbe került. A jogszabályi 

előírásoknak megfelelő tárgyi és humánerőforrás feltételekkel az intézmény rendelkezik, a 

törvényes működés biztosított. Az épület akadálymentesítése, fejújítása megtörtént a 

szükségletek figyelembe vételével. Az szervezeti infrastruktúra a feladatellátásnak 

megfelelően kialakításra kerül.  

 

Az intézmény alaptevékenysége:  

- Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:  

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  tv., és a 

végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján, illetve a 1997. évi XXXIII. tv. 

és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály  alapján.                              

                                                           

- Család-és Gyermekjóléti Központ:  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXIII. 

tv., és a    

             végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján. 

                                                     

A kötelező önkormányzati feladatként ellátandó tevékenység:  

- Nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás:  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXIII. tv., és a 

végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján.                                                 

 

Az intézmény ellátási területe:  

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási 

területe: Szentgotthárd Város, Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Szakonyfalu, 

Orfalu, Kétvölgy, Csörötnek, Gasztony, Rönök, Vasszentmihály, Nemesmedves, Rátót, 

Rábagyarmat, Magyarlak (15 település). 

Szentgotthárdi Járás: Szentgotthárd Város, Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, 

Szakonyfalu, Orfalu, Kétvölgy, Csörötnek, Gasztony, Rönök, Vasszentmihály, 

Nemesmedves, Rátót, Rábagyarmat, Magyarlak, Kondorfa (16 település).  

 

Család-és Gyermekjóléti Központ a vonatkozó jogszabályok alapján, 2016. 01. 01-től 

összesen 16 településen nyújt személyes gondoskodás körébe tartózó szolgáltatási 

(alapellátás) és hatósági feladatok köréhez tartozó gyermekvédelmi tevékenységet.     

 

 Az intézmény filozófiája 

 

Az intézmény komplex segítséget nyújt a szolgáltatásait igénybe vevők önálló életvitelének és 

készségeinek erősítéséhez, segítő közösségek bevonásához, valamint ellátja a kliensek 

jogainak fokozott védelmét. A munka során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek 
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és eszközeinek felhasználásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, valamint a 

családok társadalmi helyzetének javítása. 

Az éves munkatervben vállalt feladatoknak keretet ad az intézmény Alapító Okirata, valamint 

a vonatkozó jogszabályok. 

A munkának irányt ad a szociális munka Etikai Kódexe. Az intézmény nemre, korra, 

társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi 

irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely 

egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával látja el feladatait. A szakmai tevékenység 

során a titoktartás és az információk felelős kezelése biztosított. 

Az intézmény a feladatellátás során tudatosan vállalja: 

- a szociális munka hármas eszköztárának – ismereteknek, készségeknek és 

- értékrendnek – a folyamatos fejlesztését, 

- a szociális munka Etikai Kódexében rögzített normák betartását, 

- az önismeret és a személyiség folyamatos fejlesztését, 

- a szakmai tudás folyamatos gyarapítását, 

- a forrásrendszerekkel való kapcsolat kiépítését és formálását, 

- a kliensek problémamegoldó kapacitásának fejlesztését, 

- a hátrányos helyzetűek és kisebbségben élők társadalmi képviseletét, 

- a társadalmi normák, értékek közvetítését a kliensek felé, 

- a szociálpolitika formálását, 

- a társadalmi szolidaritás erősítését. 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: 

- család-és gyermekjóléti szolgáltatás 

- gyermekjóléti központ, 

- helyettes szülői ellátás, 

- speciális ellátások: - csoport szociális munka,  

                                 - közösségi szociális munka, 

                                 - egyéni és csoportos terápiás ellátás, 

                                 - iskolai szociális munka felkérésre, 

                                 - kórházi szociális munka, 

                                 - utcai, lakótelepi szociális munka, 

                                 - készenléti szolgálat, 

                                 - kapcsolattartási ügyelet, 

                                 - jogi tanácsadás, 

                                 - pszichológiai tanácsadás, 

                                 - családterápiás ellátás (továbbirányítással) 

- egyéb szolgáltatások: adományok gyűjtése, közvetítése. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységének szakmai programja, 

tevékenysége 

Szolgálatunk a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás keretében látja el a 

személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások közül a családsegítést, gyermekjóléti 

tevékenységet az ellátandó 16 településen. Az intézmény ellátási területéhez tartozó 

települések mindegyikére a lakóhelyi sajátosságoknak köszönhetően jellemző, a magas 

arányú munkanélküliség. A településeken az ellátotti kör azonosnak mondható, 

többgyermekes napi megélhetési problémákkal küzdő családok, roma népesség, aktív korú 

nem foglalkoztatottak, ellátásra szoruló idősek, mentális gondokkal, fogyatékkal élők. 
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Az 1993. évi III. törvény leírja, hogy a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés 

problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget kérő, igénylő személyek, családok 

számára az ilyen helyzetet eredményező okok megelőzése a krízishelyzet megszüntetése, 

valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

A családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, az életvezetési és a mentálhigiénés 

tanácsadást. A családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldásának elősegítése, a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő 

jelzőrendszer működését. Ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, az 

oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó 

szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének 

biztosítását. A megelőzésben, a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, 

közösségfejlesztést, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és 

lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 

szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegséggel küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 

személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását. A családokon belüli kapcsolattartás, 

közösség építő és megtartó programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben 

lévő családokat támogató, segítő szolgáltatásokat. 

A családsegítés keretében végzett tevékenységnek az igénybe vevő érdekében, mások 

jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie a kliens környezetére, 

különösen családjának tagjaira.  

 

Észlelő és jelzőrendszer működtetése, együttműködés társ intézményekkel 

Intézményünk észlelő és jelzőrendszert működtet a jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

 

Az észlelő és jelzőrendszer tagjai:  

- egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények – különösen: védőnők, házi orvos, házi 

gyermekorvos, 

- személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók: pl.: Gyermekjóléti Központ, 

- köznevelési intézmények 

- rendőrség, 

- bíróság, 

- ügyészség, 

- pártfogó felügyelői szolgálat, 

- áldozatsegítés és kárenyhítés feladatai ellátó szervezetek, 

- menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása 

- társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, 

- jegyző, 

- Szentgotthárdi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  

- egyéb társintézmények (pl.: Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Vas Megyei 

Vöröskereszt, hajléktalanszálló, Családok Átmeneti Otthona) 

- Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, 

- kórházi szociális munkás, 

- Addiktológiai Rendelő, 

- Munkaügyi Kirendeltség 

 

Az észlelő és jelzőrendszer tagjaival a jogszabályban előírtaknak megfelelően működünk 

együtt. A Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásban, család-és gyermekjóléti központban 
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tevékenykedő kollégák fogadják a jelzést visszajelez, kezdeményez, szervez és összefogja a 

dolgozók munkáját (adatgyűjtés és információ a családok, egyének életkörülményeiről és 

szociális helyzetéről). A jelzések kapcsán figyelmet fordít a kliensek személyes adataiban 

való betekintésre, a hatályos jogszabályok alapján elkészült Házirendet alkalmazza.   

 

Ellátandó célcsoport: 

 

Az ellátási területen élő, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, veszélyeztetett 

és/vagy krízishelyzetben levő családok, egyének, gyermekek. 

A rendszeres szociális segélyben részesülő, aktív korú, nem foglalkoztatottak 

(együttműködésre kötelezettek). 

Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött egyének és családok. 

Mindazok, akik problémájukkal az intézményhez fordulnak. 

A településeken állandó vagy ideiglenes bejelentett lakcímmel, illetve tartózkodási 

engedéllyel rendelkező személyek vehetik igénybe a szolgáltatásokat. 

Szolgáltatásainkat úgy szervezzük, hogy az ellátási területen élő egyének és családok számára 

elérhető legyen. Az alapellátás keretében nyújtott szolgáltatásokat az ügyfelek számára a 

lakóhelyén biztosítjuk. Ennek érdekében a területileg illetékes családgondozók rendszeresen 

kijárnak a területre. 

 

Kiemelt célcsoportok: 

- nehéz élethelyzetben levő családok, 

- sérült funkciójú családok, 

- többszörös problémával küzdő családok, 

- ifjúsági korosztály, 

- tartós munkanélküliek; aktív korú, nem foglalkoztatottak, fiatal munkanélküliek.  

 

Az ellátás igénybevételének módja: 

Önkéntesen vagy észlelő - és jelzőrendszeren keresztül. Korra, nemre, vallási hovatartozás 

stb. figyelemben vétele nélkül igénybe vehető a személyes gondoskodás körébe tartozó 

alapellátás, és a felsorolt szolgáltatási elemek.   

 

Az igénybevétel feltételei: 

Szociális Törvény által előírt kötelező feladatok és szolgáltatások (általános és speciális) 

ingyenesek. 

A felsoroltak esetében a szolgáltatás alanyi jogon vehető igénybe, abból senki ki nem zárható 

ki. 

A Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai programja, tevékenysége, célja, feladata 

 

A gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális 

munka, a mentálhigiéné módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek 

testi és lelki egészségének, a családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
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A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei 

A gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek védelméhez kapcsolódó a családok, kiskorúak 

érdekeit védő, a jelzőrendszer, a hatóságok szakmai tevékenységét segítő tevékenység a 

Család-és Gyermekjóléti Központ – mint integrált intézmény - keretein belül Család-és 

Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd néven önálló szakmai egységként került 

megszervezésre a Szentgotthárdi Járás területén. 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően a gyermekjóléti szolgáltatás önálló szakmai 

egységként történő működése biztosított. 

A gyermekjóléti szolgáltatásnak, mint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátásnak, hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, és erkölcsi fejlődésének, jólétének, 

családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a 

már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő 

kiemelésének megelőzéséhez. Ezt a Központ esetmenedzserei, tanácsadója személyes segítő 

kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 

valósítják meg. 

A Család-és Gyermekjóléti Központ elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki 

fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az 

olyan társadalmi problémákat, amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre 

(iskolázatlanság, munkanélküliség, szenvedélybetegség). 

 

Család és Gyermekjóléti Központ Speciális szolgáltatásai a Szentgotthárdi Járás 

vonatkozásában 

 

A Gyermekvédelmi törvény valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján a Család-és 

Gyermekjóléti Központ az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek 

igényeinek és szükségleteinek megfelelő alábbi speciális szolgáltatásokat, programokat 

nyújtja: 

 

- Utcai/lakótelepi szociális munka: magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését 

veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, 

valamint a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásából kitett, 

ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő 

visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése Deviáns fiatalok 

észrevétele során, a probléma helyzethez képest megteszik a szükséges intézkedést.    

- Kapcsolattartási ügyelet: Célja: A gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy 

más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas 

semleges hely biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít az 

intézmény a gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára.  

- Kórházi szociális munka: Célja a szülészeti- nőgyógyászati osztályon - kórházi 

védőnővel együttműködve - a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermeke, valamint 

a gyermekosztályon az elhanyagolt és bántalmazott gyermekek részére szükséges 

intézkedések megtétele. A kórházi szociális munkát intézményünk esetmenedzsere heti 

négy órában tudja biztosítani Szentgotthárd városában található Rehabilitációs Kórház 

betegei körében, együttműködési megállapodás alapján.  
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- Készenléti szolgálat: Célja: a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A 

készenléti szolgálat egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával került 

megszervezésre úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget ad, vagy 

ilyen segítséget mozgósít.  

- Pedagógiai tanácsadás: A Család-és Gyermekjóléti Központ kliensei körében előforduló 

tanulási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása valósul meg.  

- Pszichológiai tanácsadás: A Család-és Gyermekjóléti Központ kliensei körében 

előforduló veszélyeztetett és/vagy hátrányos helyzetben lévő magatartási problémával, 

családi krízissel, tanulmányi nehézségekkel küzdő, veszteség élményt (válás, 

gyászreakció) átélő gyermekek számára pszichológiai, életvezetési tanácsadást biztosítunk 

előre egyeztetett időben, a szakemberrel együttműködési megállapodás alapján. 

- Jogi tanácsadás: az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást biztosít, előre 

egyeztetett időben, a szakemberrel együttműködési megállapodás alapján. 

- Iskolai szociális tanácsadás: Az iskola felkérésére adott gyermek magatartásában 

bekövetkezett oly mértékű vagy jellegű problémák kezelése, amelyek pedagógiai 

eszközzel nem kezelhetőek.  

- Mediáció: Családi mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl.: 

házastársak, családok megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Speciális 

segítség a válás folyamatában, alapvető kérdéseiben. A Család-és Gyermekjóléti Központ 

a mediációs ellátást külsős szakemberekkel, de az intézményen belül biztosítja a kliensek 

számára, előre egyeztetett keretek közt, a szakemberekkel együttműködési megállapodás 

alapján.    

- Családterápia, családkonzultáció: A családkonzultáció olyan szakmailag kvalifikált 

tevékenység, amely az egyén és a család interperszonális kapcsolataival foglalkozik. 

Családkonzultációra a mindennapi élet általános kérdéseiben elakadt emberek 

jelentkezhetnek, akik klinikai értelemben nem betegek, és akikben él a változás igénye. 

Segítséget kérhetnek az igénybeevők életvezetési nehézségekben, partner kapcsolat, és 

családi élet során felmerülő konfliktusaik megoldásában. Családterápia: Olyan 

pszichoterápiás módszer, mely megpróbálja feltárni és enyhíteni a család rendszerén belül 

összefonódó érzelmi problémákat, úgy hogy segít a diszfunkcionális kapcsolati minták 

megváltoztatásában.    

A Család-és Gyermekjóléti Központ a családkonzultációt, családterápiát, és a szupervíziót  

a Gyvt. 40/A (4) bekezdése értelmében továbbirányítással tudja biztosítani az ellátást 

igénybeevők számára. Az igénybevétel koordinálásában szükség szerint a szakembereink 

segítséget nyújtanak. Az ellátást Szentgotthárdhoz viszonylag közel eső városban, 

Szombathelyen lehet igénybe venni a Családterápiás Egyesület, a Nevelési Tanácsadó, és 

a Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Rendelő szervezeteiben.  

 

Az ellátottak köre, az ellátandó célcsoport, a demográfiai mutatói, a szociális jellemzői, 

az ellátási szükségletei: 

- szociálisan hátrányos helyzetűek,  

- nagycsaládosok, 

- gyermeküket egyedül nevelő szülők, 

- gyermeket nevelő nagyszülők, 

- mentális problémákkal küzdő szülők, gyermekek, 

- munkanélküliek, 
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- halmozott problémákkal küzdők, 

- érdekérvényesítésben gyenge egyének, családok, 

- hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek, családok, 

- állami neveltetésből kikerülők, stb. 

- devianciákkal élő szülők, fiatalkorúak 

 

Az intézmény szolgáltatásairól szóló tájékoztatás helyi módja 

A Szakmai Program minden olyan információt tartalmaz, melynek alapján ismerté válik az 

intézmény működése, az alkalmazott szakterületek, az ellátás igénybevétele, ennek feltétele, a 

szolgálatnál dolgozó munkatársak elérhetősége.  

Ennek érdekében a Szakmai Programot nyilvánosságra kell hozni, ezáltal kifüggesztésre kerül 

az intézményben, jól látható és hozzáférhető helyen. Minden érdeklődő személyesen és 

elektronikus úton is tájékozódhat a dokumentumban található információkkal kapcsolatban.  

A Szakmai Program a Fenntartó által működtetett honlapon is elérhetővé válik. 

Napra kész információkkal szolgálunk az intézmény honlapján, mely a 

http://csaladsegito.szentgotthard.hu internetes oldalon érhető el. Más intézményekkel való 

kapcsolattartás során a társ intézmények honlapjain, fenntartói honlapon is olvashatóak a 

szolgáltatásainkkal kapcsolatos legfontosabb információk. Programjainkról folyamatosan 

tájékoztatjuk a lakosságot a plakátok kihelyezésével.  

 

Jövőbeni célok, feladatok 

 

Fontos faladat a 2009-ben elindult iskolai szociális munka, és mentálhigiénés ellátás 

továbbfejlesztése az iskoláskorú fiatalok körében, illetve a mentálhigiénés szemlélet 

kialakítása a dolgozók körében is. Ebben a tevékenységben aktívabban be szeretnénk vonni a 

jelzőrendszeri tagokat, és a szülőket is egyaránt.   

 

A gyermekekre orientálódó iskolai szociális munka 

 

 A szociális munka közvetítő funkciója itt a legkifejezettebb a gyermekvédelem és az iskola 

között. Az iskolai szociális munkás saját módszerein keresztül – egyéni esetkezelés, szociális 

csoportmunka, közösségi munka – próbál meg preventív jelleggel a gyermek problémáira 

megoldást találni. Az iskolai szociális munka önálló intézmény, autonóm módon cselekszik, 

nincs az iskolavezetésnek alárendelve, de nem is szól bele az iskola életébe, rendszerint 

független fenntartó finanszírozza. A családdal való szoros kapcsolattartás jellemzi gyakori 

családlátogatással. Ezen szakfeladat megszervezése, mint új szolgáltatás bevezetése valósul 

meg 2018. szeptemberétől a jogszabályi előírásoknak megfelelően, ehhez az intézménynek 

plusz 2 főt kell majd ettől az időponttól alkalmazni. 

 

Mentálhigiénés szemlélet, ellátás  

 

Munkánk során követjük a Magyar Mentálhigiénés Szövetség megfogalmazását, mely szerint 

a mentálhigiéné elsődlegesen szemlélet: a proszociális értékek, valamint az élet minőségének 

fejlesztésére, az életigenlő magatartás támogatására irányul. Ezáltal hozzájárul az erkölcsi 

értékek megszilárdulásához, az önpusztító, destruktív és aszociális megnyilvánulások és 

minták gyakoriságának mérséklődéséhez is. 
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A  Központ szolgáltatásait igénybe vevő személyek száma nem és korcsoport szerint 

Forrás: 2016. évi KSH statisztika – Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

 

Sorsz. Igénybevétel 

módja 
Nem, életkor 0-2 3-5 6-13 14-17 18-

24 

25-

34 

35-

49 

50-

61 

62 éves 

és 

idősebb 

Össze

sen 

(a-i) 
éves 

a b c d e f g h i j 

01  

 
Egyszeri 

alkalommal 

Férfi   2 2      4 

02 Nő   1 4      5 

03 Összesen 

(01+02 sor) 
  3 6      9 

04    1       1 

05    1 4      5 

06  

 

 

 
 

Rendszeresen 

Férfi 2 3 12 7      24 

07 Nő 3 6 12 10      31 

08 Összesen 

(06+07 sor) 
5 9 24 17      55 

09 Ebből (08-ból) 

szolgálat által 

továbbított 

3  2       5 

10 Ebből (08-ból) 

jogerős hatósági 

intézkedéssel 

érintett 

2 9 24 17      52 

11  

 

 

 

 
Összesen 

Férfi 2 3 14 9      28 

12 Nő 3 6 13 14      36 

13 Összesen 

(11+12 sor) 
5 9 27 23      64 

14 Ebből (13-ból) 

szolgálat által 

továbbított 

3  3       6 

15 

 

 

 

Ebből (13-ból) 

jogerős hatósági 

intézkedéssel 

érintett 

2 9 25 21      57 

16 Speciális 

szolgáltatást 

igénybe 

vevők  

Összesen          18 

17 Ebből (16-ból) 

szolgálat által 

továbbított 

         3 

18 Ebből (16-ból) 

jogerős hatósági 

intézkedéssel 

érintett 

         15 
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Hatósági intézkedésekhez (javasolt és jogerős) kapcsolódó tevékenységek és az ellátott 

kiskorúak száma 

Forrás: 2016. évi KSH statisztika – Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

 

Sorszám Tevékenység Hatósági 

intézkedésekhez 

kapcsolódó 

tevékenységek száma 

Hatósági 

intézkedésekhez 

kapcsolódó 

tevékenység keretein 

belül ellátott kiskorúak 

száma (fő) 

a b 

01 Szociális segítő tevékenység 167 63 

02 Esetkonferencián részvétel 9 13 

03 Első védelembe vételi tárgyaláson 

való részvétel 

9 7 

04 Felülvizsgálati tárgyaláson való 

részvétel – nevelésbe vétel 

4 7 

05 Felülvizsgálati tárgyaláson való 

részvétel – védelembe vétel 

8 13 

06 Elhelyezési értekezleten, tárgyaláson 

való részvétel 

6 15 

07 családlátogatás 138 63 

08 Környezettanulmány elkészítésében 

való közreműködés 

7 28 

09 Környezettanulmány készítése 

önállóan 

20 51 

10 egyéb 313 64 

99 Összesen (01-10 sorok) 681 324 
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Hatósági intézkedésre tett javaslatok és jogerős hatósági határozattal érintett kiskorúak száma 

Forrás: 2016. évi KSH statisztika – Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

 
Sor-szám Hatósági intézkedés Hatóság intézkedésre tett javaslatok száma 

(darab) 
Jogerős hatósági határozattal érintett kiskorúak száma (fő) 

    Ebből (d-ből): Ebből (d-ből)  
lány 

Ebből (d-ből) tárgyévben új 
határozattal érintettek száma 

0-2 3-5 6-13 14-17 

éves 

a b c d e f g h j k 

01 Védelembe vétel 20  5 22      13 

02 Megelőző pártfogás           

03 Ideiglenes hatályú 

elhelyezés 
12  4 12 4 1 4 3 7 11 

04 Nevelésbe vétel 14  3 19 2 2 5 10 12 14 

05 Családba fogadás 12  10 12 1  8 3 6 2 

06 Harmadik személynél 

történő elhelyezés 

kezdeményezése 

          

07 A gyermek gondozási 

helyének megváltoztatása 
          

08 A gyermek után járó családi 

pótlék természetbeni 

formában történő nyújtása 

 

 

 

 

         

99 Összesen 58  22 65 7 10 28 20 38 40 
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Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek és az azokkal ellátott személyek adatai 

Forrás: 2016. évi KSH statisztika – Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

Sor- 

szám 

Tevékenység Speciális tevékenységek száma (darab) Speciális tevékenység keretein belül ellátott személyek 

száma (fő) 

Összes 

tevékenység 

száma 

ebből (a-ból) Összes 

ellátott száma 

ebből (e-ből) 

Jogerős hatósági 

intézkedéssel 

érintett 

Központban 

végzett 
Szolgálatokhoz 

kihelyezett 
Jogerős hatósági 

intézkedéssel 

érintett 

Központban 

ellátott 
Szolgálatokhoz 

kihelyezettként 

ellátott 

a b c d e f g h 

01 Kapcsolattartási ügyelet 28 21 21  3 3 2  

02 Utcai (lakótelepi) 

szociális munka 
42        

03 Kórházi szociális munka 47    72    

04 Iskolai szociális munka         

05 Készenléti szolgálat 365 17 3 4 5 3 3 2 

06 Jogi tanácsadás 88 9 9 3 18 9 1 2 

07 Pszichológiai tanácsadás 351 76 61 1 19 14 14 4 

08 Munkavállalási, 

pályaválasztási 

tanácsadás 

        

09 Mediáció 21  7 4 7  7 4 

10 Családkonzultáció         

11 Esetkonferencia 9 9 9 2 13 11 11 2 

12 Család- és párterápia         

13 Konfliktuskezelés         

14 Fejlesztőpedagógiai 

ellátás 
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15 Menekültekkel végzett 

tevékenység 
        

16 Hátralékkezelésii 

tanácsadás 
        

17 Egyéb         

99 Összesen (01-17 

sorok összege) 

951 132 110 14 137 40 38 14 
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III/3. VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE 
 

1./ A Városi Gondozási Központ bemutatása 
 

Az 1970-ben létesített Öregek napközi Otthona először a régi Városháza földszintjén 

működött. Befogadóképessége 20 fő volt. 1981 augusztusában került jelenlegi helyére. 1970 

óta működik az idősek klubja, 1976-ban került bevezetésre a házi segítségnyújtás és az 

étkeztetés. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2006 óta, a Támogató Szolgálat és a 

Közösségi Pszichiátriai Alapellátás 2007 óta működik. Az ideális környezetben működő 

intézmény a város központjától 300-400 m-re, a városi liget szomszédságában fekszik. 

 

Az intézmény neve: Városi Gondozási Központ Szentgotthárd 

Az intézmény székhelye: 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. 

Az intézmény fenntartója: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

Működési területe: egyrészt Szentgotthárd város, másrészt a szentgotthárdi kistérség 

közigazgatási területe. 

Az intézmény szervezeti formája: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. 

törvény 57. § (1) bekezdése alapján biztosított alapszolgáltatások: 

a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

d) támogató szolgáltatás 

e) közösségi ellátás → Közösségi pszichiátriai alapellátás 

f) nappali ellátás → Idősek klubja 

 

Az 1993. évi III. törvény szerinti besorolás alapján a Városi Gondozási Központ szociális 

alapszolgáltatásokat nyújtó integrált intézmény. 

Az integrált intézmény jelentősége az ellátások egymásra épülésében, a komplex 

szolgáltatásokban, az egyéni szükségletekhez igazodó rugalmas gondozásban van. 

Ez igazán fontos alapelv intézményi filozófiánkban. 

Intézményünkben az egymásra épülő lépcsőzetes ellátórendszer megteremti, megteremtheti a 

feltételeit a gondozási formák közötti átjárhatóságnak. 

Az alapszolgáltatások legfontosabb célja a szolgáltatásokat igénybe vevők önellátó 

képességének a megőrzése, a valós környezetben történő közvetlen ellátása. Az otthon és a 

településen maradás egyaránt érdeke a szolgáltatást igénybe vevőknek, intézményünknek és a 

társadalomnak. 

 

A városi gondozási központ által biztosított kötelező és önként vállalt 

szociális alapszolgáltatások 
 

1.) Szentgotthárd város közigazgatási területén működtetett kötelező szolgáltatások: 

- étkeztetés 

- nappali idősek klubja 

 

2.) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén 

működtetett kötelező és önként vállalt szolgáltatások: 

- Házi segítségnyújtás – Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések kivételével 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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- Támogató szolgálat 

- Közösségi Pszichiátriai Alapellátás 

 

A kötelező és az önként vállalt feladatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével 

normatív állami támogatás igénybevételével működnek. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 

megkötött támogatási szerződéssel működik. Támogatói szerződés száma: JHS–124–0– 2017. 

 

Működési engedély: 

Az intézmény a szolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik jogerős működési engedéllyel 

(VAC/SZGY/785-4/2013.), engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről 

(VAC/SZGY/675-2/2014.) és adatmódosításról szóló határozatokkal. 

Alapító okirat száma: 653/2016. 

 

Székhely: a szolgáltatások az Arany János út 1. szám alatti épületben 7. óra 45 perctől 15. óra 

45 percig tartó nyitva tartási időben működnek.  

 

Ellátandó célcsoportok: 

- időskorúak, 

- megromlott egészségi állapotban lévő aktív korú személyek 

- különböző fogyatékkal élő személyek 

- pszichiátriai betegek 

 

Szolgáltatások igénybevétele: 

- önkéntes 

- a szolgáltatások kérvényezhetők szóban és írásban 

- a közösségi pszichiátriai alapellátás kivételével a szolgáltatások térítési díjkötelesek. 

 

A Városi Gondozási Központ célja, feladata, szerepe a település életében 
 

A területi integráció elvén alapul, az időskorúak gondozását biztosító területi gondozási 

formákat egy szervezetbe vonja össze. Mivel a gondozási központ az alap és nappali ellátás 

biztosításának egy komplex szervezeti – szolgáltatási formája, így megfelelő odafigyeléssel és 

felkészültséggel több feladatot tud ellátni az idős populáció és a település érdekében. 

Az intézmény céljának, működésének, filozófiájának középpontjában az idős ember 

szükségleteinek kielégítése áll, egyéni igényeik szerint. 

Az intézmény egymásra épülő, lépcsőzetes ellátórendszere megteremti a feltételeit a 

gondozási formák közötti átjárhatóságnak. Minden esetben figyelembe kell venni az ellátást 

igénylő szükségleteinek leginkább megfelelő ellátási formát. Az intézményi szolgáltatások 

biztosításánál egyik legfontosabb alapelv annak állandó szem előtt tartása, hogy ezeknek a 

szolgáltatásoknak az igénybevételét valamilyen kényszerhelyzet, kiszolgáltatott állapot teszi 

szükségessé. 

 

A Városi Gondozási Központ célja, hogy idősödő társadalmunk kihívásainak és a korszerű 

idősgondozás szakmai kívánalmainak megfelelően olyan magas minőségi színvonalú 

korszerű, egységes szakmai elveken alapuló hatékony szociális szolgáltatásokat nyújtsunk, 

amellyel hozzájárulhatunk ellátottaink idős korának szebbé, tartalmasabbá, elfogadhatóbbá 

tételéhez. 

Filozófiánk az idős, a fogyatékos és beteg emberek tisztelete és szeretete, valamint ezen 

értékek átadása és közvetítése a jövő nemzedéke számára. 
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Intézményünk keretén belül olyan szolgáltatásokat kell biztosítanunk, melyeknek segítségével 

az életkorral, egészségi állapottal, élethelyzettel változó életfunkciók, tevékenységi formák a 

lehető leghosszabb ideig szolgálják az önálló életvitel megtartását. 

 

Az intézmény által működtetett szolgáltatások jelentős mértékben hozzájárulnak a Kistérség 

településein élők szociális biztonságának, illetve esélyegyenlőségének megteremtéséhez.  

A szentgotthárdi kistérség területén jelentős értéket képvisel a ma rendelkezésre álló kötelező 

és nem kötelező jelleggel működtetett szolgáltatásokból álló szociális ellátórendszer. Ezek az 

ellátások csak egymásra épülve, egymás mellett működve hatékonyak igazán. Mindez nem 

csak az ellátás és az ellátottak szempontjából igaz, de a foglalkoztatottak oldaláról is. 

 

Az intézmény gazdálkodása 
 

A Gondozási Központ önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A pénzügyi, gazdasági, 

számviteli feladatokat a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal kötött 

együttműködési megállapodás alapján a pénzügyi irodavezető irányításával a pénzügyi 

osztály munkatársai látják el. 

 

Intézményi keretek között 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintézőt foglalkoztat. 

 

Az ellátottak az igénybe vett szolgáltatásokért a fenntartó által az adott tárgyévre jóváhagyott 

önkormányzati / Társulási Tanácsi határozat alapján rendeletben meghatározottak szerint 

fizetik a személyi térítési díjat. 

Az ellátottak részére kiállított számlák a „TSZG” Alapszolgáltatási programrendszerrel 

készülnek. 

 

 Humán erőforrás - Személyi feltételek 
 

Engedélyezett álláshelyek száma 37 fő. A 37 főből 34 fő főfoglalkozású, 3 fő 4 órás 

részfoglalkozású és 3 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott. 

 

 

Városi Gondozási Központ szakfeladatainak engedélyezett és betöltött 

létszámkimutatása 2017. augusztus 01-jén 

 

Szakfeladat  Engedélyezett létszám Betöltött létszám 

Főfogl

alkozá

sú 

Részfog 

- 

lalkozás

ú  

(4 órás) 

Megbízási 

szerződéssel 

foglalkoztat

ott (4 órás) 

Vállalkozási 

szerződéssel 

foglalkoztat

ott 

Szakmai 

Szakképze

tt 

Szakmai 

Szakkép 

zetlen 

Adm

inisz

t 

ratív 

Tech 

nikai 

Nappali 

idősek klubja 

10 0 0 0 6 0 0 3 

Szociális 

étkeztetés 

2 0 0 0 1 0 0 1 

Házi 

segítségnyújt

ás 

Szentgotthár

d 

12 0 0 0 12 0 0 0 

Házi 3 2 0 0 4 0 0 0 
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segítségnyújt

ás Kistérség 

Jelzőrendszer

es házi 

segítségnyújt

ás 

2 0 0 0 2 0 0 0 

Támogató 

szolgálat 

4 0 0 0 3 0 0 1 

Közösségi 

pszichiátriai 

alapellátás 

1 1 3 1 6 0 0 0 

 34 3 3 1 34 0 0 5 

 

A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú 

mellékletében szabályozott az adott munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, így a 

szakképzettségi arány 100 %-os. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 5 fő 

főiskolai, 3 fő egyetemi, 6 fő emelt szintű a többiek pedig középfokú szakképesítéssel 

rendelkeznek. A szakvizsgázottak létszáma: 5 fő.  

A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási számmal. 

A szakdolgozók az éves továbbképzési terv és a 9/2002.(VIII.04.) SZCSM rendeletben 

meghatározottak szerint folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken. 

Jelenleg valamennyi szolgáltatás vonatkozásában az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendeletben 

szabályozott szakképzettségi arány megfelelő. 

2018. január 01-től a Támogató Szolgálat vonatkozásában 1 fő szakmai létszámhiány 

(gondozó, terápiás munkatárs) mutatkozik az 1/2017. (II14.) EMMI rendelet 8. számú 

melléklete alapján. A rendelet 3 főt ír elő, jelenleg a Támogató Szolgálat ellátásban 2 fő 

dolgozik. 

 

Tárgyi feltételek 
 

Az intézmény által nyújtott valamennyi szolgáltatás a székhelyen működik, telephely nincs. 

Az épület a város központjában helyezkedik el, tömegközlekedési eszközzel könnyen 

megközelíthető. Az épület teljes körű akadálymentesítése pályázati forrásból, 2010 illetve 

2011években valósult meg. A bejárat akadálymentesítése lépcsőjáró berendezés segítségével 

megoldott, a bejárati ajtó önműködően nyitódik, illetve záródik. Az ajtók szélessége lehetővé 

teszi a kerekes székes közlekedést, mozgáskorlátozott vizesblokk kialakításra került. Az 

épület belső állapota részben felújított. Bútorzata, berendezési és felszerelési tárgyai 

megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.  

Az épület mellett elhelyezkedő gondozott parkban az ellátottak részére kerti bútorok kerültek 

elhelyezésre. 

 

Szociális étkeztetés vonatkozásában: 

Az étel helyben fogyasztásának feltételei, így az étterem felszereltsége megfelelő, 

étkezőasztalok és székek, evőeszközök és edények, kézmosási lehetőség és nemenként 

elkülönített illemhely rendelkezésre áll. 

Az étel kiszállításához 2 db intézményi gépjármű áll rendelkezésre, MZS-931 rendszámú 

Dacia Duster és a NYK-058 rendszámú Dacia Dokker. 

 

Házi segítségnyújtás vonatkozásában: 
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A gondozónők közlekedése az ellátási területen kerékpárokkal, saját gépjármű munkahelyi 

célú igénybevételével, illetve az intézmény tulajdonában lévő gépjárművekkel, illetve 

távolsági autóbuszjáratokkal megfelelő, összehangolt szervezéssel megoldott. 

A gondozáshoz szükséges eszközöket (gumikesztyű, szájmaszk, egyszer használatos köpeny, 

vérnyomás és vércukor mérő, automata mosógép, stb.) biztosít az intézmény a dolgozók 

részére. 

A kistérségi folyamatos és zökkenőmentes gondozónői feladatellátás érdekében tervezzük egy 

új kis fogyasztású személygépkocsi beszerzését.   

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában: 

A segélyhívásokat fogadó diszpécserközpont az intézményben különálló helyiségben 

található. A szolgáltatás segélyhívó rendszere rádiófrekvenciás alapú, amely tartalmazza a 

nyakba akasztható vagy csuklóra erősíthető ütés és cseppálló kézi jeladót, valamint az ellátott 

lakásán elhelyezett segélyhívó adót. (típusa SH-402) A segélyhívó adó alkalmas a gondozó 

kiérkezésének nyugtázására, a kétirányú kommunikációs feltételnek nem felel meg. A 

számítógép felügyeleti szoftverrel felszerelt. 

A készenlétet teljesítő gondozó részére a kommunikáció megkönnyítése érdekében 

munkahelyi mobiltelefon áll rendelkezésre. A segélyhívást kezdeményező személy megfelelő 

ellátása érdekében készenléti táska biztosított, amely az alapvető gondozást segítő felszerelést 

(vérnyomásmérő, vércukormérő készülék, zseblámpa) és az elsősegélynyújtáshoz szükséges 

eszközöket tartalmazza. 

 

Támogató Szolgálat vonatkozásában:  

A szállítási feladatok ellátásához a NXF-335 forgalmi rendszámú Renault Trafic kisbusz 

biztosított. A gépjármű megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, akadálymentesítése 

megtörtént, érvényes kötelező és casco biztosítással rendelkezik. 

 

Az idősek nappali ellátása vonatkozásában: 

Az igénybe vevők részére két közösségi együttlétre szolgáló helyiség van kialakítva, 

amelyben fotelok, asztalok, szekrények megfelelő számban állnak rendelkezésre. Egy 

különálló helyiségben 2 db ágy került elhelyezésre, amely igény esetén alkalmas az ellátottak 

pihenésére. Az ellátottak részére személyes ruházat tisztítására szolgáló eszközök (automata 

mosógép), személyi tisztálkodásra szolgáló helyiségek (nemenként 1-1 zuhanyzó, valamint 

egy további mozgássérült vizesblokk), továbbá sajtótermékek, könyv, társasjáték, 

tömegkommunikációs eszközök (TV, CD, DVD) biztosítottak. 

 

A közösségi pszichiátriai ellátásban dolgozó munkatársak részére a speciális tárgyi feltételek 

biztosítottak. Az ellátás részére egy, az intézmény további szolgáltatásainak munkatársaival 

közösen használt irodahelyiség áll rendelkezésre, amelynek berendezési tárgyai alkalmasak a 

napi adminisztrációs tevékenység elvégzésére. A megfelelő informatikai és kommunikációs 

eszközök (számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefax, vezetékes telefonok) 

megtalálhatóak, intézményi mobiltelefonnal minden közösségi gondozó rendelkezik. 

 

Valamennyi szolgáltatás részére rendelkezésére álló 1 db irodahelyiség kevés és zsúfolt, 

ami nehezíti a felelősségteljes, pontos munkavégzést. Ideális az lenne, ha az egyes 

szakmai egységek munkatársai részére különálló irodahelyiségek állnának 

rendelkezésre.  
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2. Alapszolgáltatások bemutatása 
 

Kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett szolgáltatások 

 

Étkeztetés 
 

E szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult személyek részére naponta főétkezésként 1 

adag meleg ebédet biztosítunk. A szociálisan rászorultak jogosultsági körét és feltételeit 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) ÖKT rendelete 

szabályozza.  

Az ebédet az intézmény egyéb főzőhely keretében külső szolgáltató által működtetett 

Széchényi István Általános Iskola konyhájáról vásárolja.  

A szolgáltatás keretében normál illetve egészségügyi indok alapján diétás étkezés is 

igényelhető.  

A szolgáltatás gyakorlati lebonyolításához 2 db váltó éthordó szükséges. A szolgáltató által a 

névre szóló éthordókba kiadagolt ebédeket egyrészt az igénylő saját maga viszi el a 

kiszállítást követően az intézményből, másrészt az intézmény 2 db  gépkocsija – NYK:058 

Dácia Dokker és MZS:931 Dacia Duster -  szállítja ki Szentgotthárdon és a csatolt 

településeken (Rábafüzes, Jakabháza, Zsida, Zsidahegy, Rábakethely, Máriaujfalu, Farkasfa, 

Rábatótfalu) lévő központi megállóhelyekre illetve szükség szerint lakásra. 

A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelmétől függően térítési díjköteles. 

 

Étkeztetést igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves statisztikai jelentések alapján. 

Év 

A tárgyév folyamán 
Ellátottak száma a tárgyév 

XII. 31-én 

Az ellátásért 

térítési díjat 

ellátásba 

vettek 

száma 

ellátásból 

kikerülők 

száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 

száma 

2012 28 28 125 48 77 119 6 

2013 31 39 117 41 76 109 8 

2014 56 35 138 52 86 132 6 

2015 49 46 141 46 95 132 9 

2016 24 29 136 47 89 129 7 

 

Étkeztetést igénybevevő vidéki, kiszállítással étkezők létszáma 2017-ben: 136 fő.  

 

Ennek a szolgáltatásnak továbbra is az alapvető hiányossága, hogy  a településrészeken 

hétvégén és ünnepnapokon az étkezés lehetősége nem megoldott. Ennek finanszírozási 

oka van, mivel ezt csak plusz 1-2 milliós többlettámogatással tudná megoldani 

Szentgotthárd városa. 

 

Nappali Idősek Klubja 
 

Az ellátás célja a nappali ellátást igénybe vevő személyek, egészségi állapotának megőrzése 

és javítása, valamint szintentartása. Az idősek klubja szakmai tevékenységének alapja a 

prevenciós szemlélet erősítése. Programjaink összeállításánál a szellemi és fizikai aktivitás 

megőrzését, valamint a társas kapcsolati háló kialakulását, fenntartását tartjuk elsődlegesnek.  
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A klubban komplex gondozási tevékenység folyik, amely magába foglalja a fizikai és 

egészségügyi ellátást és a pszichés gondozást.  

A klub ellátotti köre egyrészt a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra 

szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, másrészt az a 18. életévét betöltött 

személy is, aki egészségi állapota miatt szociális és mentális támogatásra szorul. Az 

időskorúakon kívül a klubtagok körében megtalálhatók a szenvedély és pszichiátriai betegek 

is.  

A klub folyamatosan, 7 napos nyitva tartással: hétfőtől vasárnapig 7 óra 45 perctől – 15 óra 

45 percig üzemel. Férőhelyek száma: 60 fő.  

 

A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelemétől függően térítési díjköteles.  

 

A klub által biztosított szolgáltatások 

•Étkeztetés: melynek keretében az időskornak megfelelő kétszeri étkezést biztosítjuk (reggelit 

és ebédet), helyben történő fogyasztással. 33 fő napi rendszerességgel étkezik 7 fő 

időközönként, 4 fő ellátott csak a klubtagságot veszi igénybe. A reggelit naponta 13-14 fő 

igényli. Az ellátottak  közül 4 fő diabeteszes, étkezést igényelt. 

•Kulturált klubélet: biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (kirándulás, tévénézés, 

zenehallgatás, könyv, napi és hetilapok olvasása, videózás, társasjátékozás, stb.)  

•Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése (vércukor, 

vérnyomás, testsúlymérés, gyógyszerek felíratása, kiváltása, beutalók megkérése, stb.) 

•A klub rendelkezik automata mosógéppel és vasalóval, így a személyes holmik mosása, 

mosatása és vasalása biztosított 

•A személyi higiéné fenntartásához zuhanyzási lehetőség biztosított. A női és férfi 

zuhanyzókat bármikor lehet használni. A szükséges segítséget megadjuk a fürdésnél, ha 

igénylik. Rendszeresen 7-8 fő él a lehetőséggel. Hajápolásra is van lehetőség, minden héten, 

csütörtöki napokon, általában 9-10 fő igényli a frizura készítését. - biztosítva az ápolt 

megjelenést és tisztaságérzetet 

•Hivatalos ügyek intézésének segítése (segélykérelmek, idősotthoni elhelyezési kérelmek,  

közgyógyellátási kérelem előkészítése, stb.) 

•Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése  

•Önszerveződő csoportok tevékenységének támogatása  

•Mentálhigiénés gondozás, támogatás 

•Rendezvények, programok szervezése. Hagyománnyá vált már a névnapokról, húsvéti, 

karácsonyi, nemzeti stb. ünnepekről való közös megemlékezés, júniusban az „Idősek 

Hónapjának” októberben, pedig az „Idősek Világnapjának” városi szinten történő 

megszervezése. Ismeretterjesztő és felvilágosító előadások, színházi előadások közös 

megtekintése, stb.  

•A klubban az együttélés szabályait belső rendelkezés, a házirend szabályozza 

 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2016. december 31-én 

 

Korcsoport Férfi Nő 

18 - 39 éves - - 

40 - 59 éves 3 2 

60 - 69 éves 8 2 

70 -79 éves 2 15 

80 -  - 8 

Összesen 13 27 
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A demográfiai adatokat vizsgálva a szolgáltatást, 13 fő férfi és 27 fő női ellátott vette igénybe. 

A kliensek többsége 3 korcsoportból -, 60-69, 70-79, 80 év felettiekből kerül ki. 

A korösszetételt vizsgálva a férfiaknál minimális eltéréseket találunk, a nőknél nagyobb 

eltérések mutatkoznak, de örvendetes, hogy többen vannak az igénybevevők között 80 éven 

felüliek is az ellátottak 20 %-t teszik ki. 

 

A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő. 

 

 
 

Egészségi állapot jelentős mértékű csökkenése esetén lehetőség nyílik a közösségi 

pszichiátriai alapellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve támogató szolgáltatás 

igénybevételére.  

 

Az ellátottak köre főként az öregségi nyugellátásban részesülők köréből tevődik össze. A klub 

szolgáltatásait az utóbbi években egyre több pszichiátriai ellátott is igénybe veszi, ebből 

kifolyólag adódnak konfliktusok. 

A szolgáltatást olyan idősek veszik igénybe, akik megőrizték járó és tájékozódó 

képességüket, el tudnak járni a klubba és onnan haza.  

Természetesen vannak kivételek, és szükség van arra, hogy a nehezen mozgó, vagy nehezen 

tájékozódó idős embert, ha a család nem tudja megoldani az ellátott klubba való eljutását, 

akkor gondozónői kíséretet vehet igénybe. 

1 fő gondozónői kísérettel, 1 fő speciális kerékpárral, 1 fő elektromos kerekesszékkel érkezik 

a klubba. 

 

Az idősek klubja szolgáltatását igénybevevők létszámának alakulása 2012-től – 2016-ig. 

az éves statisztikai jelentés alapján. 

 

Év 

A tárgyév folyamán 
Ellátottak száma a tárgyév XII. 

31-én 

Az ellátásért térítési 

díjat 

ellátásba 

vettek 

száma 

ellátásból 

kikerülők 

száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 

száma 

2012 3 7 46 16 30 46 - 

2013 5 9 42 14 28 41 1 

2014 4 5 41 14 27 40 1 

2015 4 7 38 11 27 37 1 

2016 5 3 40 13 27 38 2 

11 12

6 7

11

7

22 22

1

Pszichés Érzékszerv

(látás -hallás)

Emésztőrendszer Daganat Mozgásszervi Alkohol Szív és

érrendszer

Halmozott Demencia

Klubtagok egészségügyi állapota 2017 július 31. 
(Elátotti létszám 44 fő)
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A táblázatból megfigyelhető, hogy több mint kétszer annyi a női ellátottak száma, mint a 

férfiaké, ennek oka, hogy a férfiak halandósága magasabb, mint a nőké. 

 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási 

területén is működtetett szolgáltatások 

 

Házi segítségnyújtás 
 

A szentgotthárdi kistérség településeinek közigazgatási területén (Apátistvánfalva, Orfalu és 

Kétvölgy települések kivételével) kötelezően működtetett szolgáltatás.  

Az intézmény a szolgáltatást az igénylő önálló életvitelének minél további fenntartása 

érdekében fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek megfelelően az 

igénybevevő lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Olyan idős, illetve egészségi állapotuk és 

önkiszolgálási képesség hiánya miatt rászoruló személyek számára, akik önmaguk ellátására 

saját erőből nem képesek és hozzátartozóik sem tudnak gondoskodni róluk.  

2016. január 01-jei hatálybalépéssel átalakult a házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két 

tevékenységi kör került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. 

A szociális segítés keretében az alábbi szolgáltatások nyújthatók: 

-    a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés 

- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtás 

- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

 

A személyi gondozás keretében a segítség lehetőségei: 

- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása 

- a gondozási és ápolási feladatok elvégzése 

- háztartási segítségnyújtás és  

- a szociális segítés 

 

Az igény benyújtását követően, az igénybevételt megelőzően el kell végezni a gondozási 

szükséglet vizsgálatát. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az 

igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében 

meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő jogosult-e házi segítségnyújtásra, ezen belül 

szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. 

 

A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása értékelő adatlapon 

történik. Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos a megjelölt orvosi szakkérdésekben 

közreműködik. Az értékelő adatlap másolati példányát a vizsgálat elvégzését követően át 

kell adni az igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. Az értékelő adatlap hatálya 

határozatlan ideig fennáll, azzal a kitétellel, hogy amennyiben szociális segítés biztosítása 

esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet 

vizsgálatát ismételten el kell végezni. 

 

Házi segítségnyújtás 2017. évi változásai: 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2017. január 

01-től hatályba lépett módosítása szerint a házi segítségnyújtás esetében megszűnik az 

óraalapú szolgáltatásnyújtás követelménye. A gondozási szükséglet vizsgálatának 

eredményeként elért pontszám a jövőben nem korlátozza a házi segítségnyújtás napi 

időtartamát. (Megszűnt a napi gondozási szükséglet maximum 4 órás időtartama, csupán az 

intézmény személyi feltétele szabhat korlátot a napi személyi gondozási óraszámnak.) A 
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módosítás célja az ellátott szükségleteihez rugalmasan igazodó szolgáltatás-nyújtás, melynek 

konkrét időtartama az ellátást igénylő és a szolgáltató közötti megállapodás eredményeként 

kerül megállapításra.  

 

Gondozási fokozatok a gondozási szükségletvizsgálat eredménye alapján  

 

Fokozat  

 

Értékelés Pontszám Jellemzők 

0. Tevékenységeit elvégzi 
0 - 19 

 

Az egyén a vizsgált tevékenységeket el 

tudja végezni. A szolgáltatás a szociális és 

egészségi állapot szinten tartására 

korlátozódik. 

I. Egyes 

tevékenységekben 

segítségre szoruló  

 

24-34 Az egyén egyes tevékenységekben hetente 

többször segítségre szorul vagy figyelmet, 

irányítást igényel  

II. Részleges segítségre 

szoruló  

 

35-39 Az egyén bizonyos tevékenységek 

elvégzésében napi rendszeres segítségre 

szorul vagy napi szintű kontrollt igényel.  

III. Teljes ellátásra szoruló  

 

40-56 Az egyén teljes ellátásra, folyamatos 

gondozásra, ápolásra szorul, intenzív 

odafigyelést és gyakori beavatkozást 

igényel  

 

0. FOKOZAT: 

A házi segítségnyújtás tevékenységformái közül a szociális segítés a 0. fokozatban akkor 

indokolt, ha az ellátást igénylő  

 65. életévét betöltötte és egyedül él,  

 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli,  

 75. életévét betöltötte,  

 egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel - időszakosan vagy tartósan - a lakását nem 

képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes. 

 

I. ÉS II. FOKOZAT  

A személyi gondozás és a szociális segítés a I. vagy II. fokozatban tekinthető indokoltnak. 

Ezen esetekben a biztosított tevékenységhez megfelelő megállapodás megkötésével és 

dokumentációval biztosítható a szolgáltatást.  

 

III. FOKOZAT  

Idősotthoni ellátás  III. fokozat esetén indokolt. Ha a gondozási szükséglet III. fokozatú, a 

szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás 

igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi 

elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult. 

 

Lényeges változás, hogy 2017. évtől a házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel 

nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más 

személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj 

megfizetését. Ilyen ellátott után normatív állami támogatás nem igényelhető! 
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2016. december 31.-én 71 fő ellátásban részesülő gondozási fokozat alapján történő 

megoszlása: 

 

 
 

Az ellátást igénylő és a szolgáltató között megállapodás, vagy szociális segítésre vagy 

személyi gondozásra köthető. 

 

Tevékenységi napló 

 

A házi segítségnyújtás tevékenységnaplója a jövőben több szempontból is meghatározó 

jelentőségű dokumentum lesz. Az ellátott számára elvégzett résztevékenységek megnevezése 

és a tevékenységek elvégzésére fordított idő mellett a központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított állami támogatás elszámolásának, valamint a kötelező szakmai létszám 

megállapításának dokumentumává is válik, külön naplót kell vezetni a szociális segítésre 

jogosultaknak nyújtott segítő tevékenységekről és a személyi gondozásra jogosultak  ellátása 

során végzett tevékenységekről. 

A központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott támogatásra jogosító 

tevékenységeket és résztevékenységeket A személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet 5. számú melléklet A) rész II. pontja, valamint B) rész II. pontja tartalmazza. 

 

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei 

Szociális segítés keretében:A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés. 

 

Személyi gondozás keretében: 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.  

 

Szociális segítés keretében: 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés.  

 

Egy ellátott esetében azon napok számának, amelyen személyi gondozást is nyújtottak, éves 

átlagban el kell érnie az összes gondozási nap legalább 50%-át.  

Azt a napot lehet figyelembe venni személyi gondozásos napként, amelyiken csak személyi 

gondozás történt, vagy szociális segítés és személyi gondozás is történt.   

 

A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából 

tevődik össze. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési 

Ellátottak gondozási fokozat szerinti megoszlása

 14 fő

53 fő

4 fő

0. fokozat

I.-II. fokozat

III. fokozat
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díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett 

tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani.  

 

Ellátottak létszáma a 2016. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 71 fő : 

Ebből: Szentgotthárdi ellátottak létszáma: 40 fő  

 

 
Házi segítségnyújtás igénybevevők 2017. július 31-ai létszáma:  69 Fő 

Ebből Szentgotthárdi ellátott: 38 fő 

 

6. számú táblázat 

Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást igénylők létszáma (fő) 

Település 2012.12.3

1. 

2013.01.3

1. 

2014.12.3

1. 

2015.12.3

1. 

2016.07.3

1. 

2017.07.3

1. 

Szentgotthárd 49 48 60 46 40 38 

 

A vizsgált 2012-2016 év közötti időszakban az ellátotti létszám  Szentgotthárdon folyamatos 

csökkenés mutatkozik, kivéve 2014. évben amikor kiugrás látható.  

 

Házi segítségnyújtás 2016. december 31-ei ellátotti létszámának korcsoport szerinti 

megosztása: 

 

 

 

2016. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása 

Település Szentgotthárd Kistérség 

életkor férfi nő férfi nő 

40-59 éves 1 fő  1 fő  

60-64 éves    1 fő 

65-69 éves   1 fő 2 fő 

70-74 éves 1 fő 3 fő  1 fő 

75-79 éves 3 fő 4 fő 1 fő 4 fő 

80-89 éves 7 fő 18 fő 1 fő 16 fő 

90 év feletti  3 fő  3 fő 
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Összes: 12 fő 28 fő 4 fő 27 fő 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ellátási területen mind a férfiak mind a nők esetében a legtöbb ellátott 80-89 év között 

van.  

Az ellátottak 92 %-a (65fő) 65 éven felüli, ebből 65 % 80 év feletti. Az ellátottak 8,5 % -a 

aggkorú. 

Szentgotthárdon az ellátotti létszám 40 fő, ebből 12 fő férfi, 28 fő nő : 

 

Az ellátottak kor és nem szerinti eloszlását vizsgálva elmondhatjuk, hogy az országra 

jellemző demográfiai adatok igazolódnak. A férfiak magasabb halandósága az idősebb korúak 

között nőtöbbletet idéz elő. A családi állapot tekintetében az ellátottak  85-90%-a egyedül él, 

gyermekei és unokái távol élnek munkájuk miatt nem tudnak az idős ember gondozásából 

részt vállalni. 

 

A szolgáltatást igénybevevők tekintetében elmondható, hogy a célcsoportot döntő többséggel 

az öregségi illetve a rokkant nyugdíjban részesülő személyek alkotják. Az öregségi 

nyugdíjkorhatárt még el nem érők, vagyis az aktív korú személyek aránya (4,3 %) 

alacsonyabb, ők elsősorban végstádiumban lévő rákos, daganatos betegek.  

A jogosultsági feltételek szigorítása miatt megállapítható, hogy emelkedik azon ellátottak 

száma akik egészségi állapotukból kifolyólag,  a délelőtti ellátáson kívül a délutáni/esti 

gondozást is igényelnek, amely értelemszerűen teljes mértékben megkívánja a személyi és 

tárgyi feltételek igénybevételét. 

 

A gondozó szolgálat 7 napos munkarendben, két műszakban (délelőtt és délután) 

dolgozik, szakképzett gondozókkal látja el a feladatot. 

 

Szakmai személyi létszám norma változásai a házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban: 

 

A házi segítségnyújtás létszámelőírásai keretében új számítási alapként bevezetésre kerül a 

gondozásra fordított havi órakeret elszámolás.  

A személyi gondozást végző szociális gondozók létszáma a jövőben nem a megállapodások 

számához viszonyítva kerül meghatározásra, hanem az  1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. 

számú melléklet  A) pontja szerinti tevékenységnaplóban ellátottanként, havonta rögzített 

időtartamok összesítése alapján kerül megállapításra.  

Ez a számítási mód lehetővé teszi, hogy minden szolgálat a nála felmerülő tényleges ellátotti 

igények alapján végezze a házi segítségnyújtást és rugalmasan alkalmazkodjon a változó 

körülményekhez.  

0
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40

Fő
Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása 

2016. XII. 31.-én (71 fő)
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Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. 

 

A jelenlegi szakmai létszám: 

 1 fő vezetőgondozó,  

 11 fő szociális gondozó szentgotthárdi feladat ellátásban 

 4 fő szociális gondozó kistérségi feladat ellátásban (3 fő 8 órás, 1 fő 4 órás 

alkalmazott) 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

Ezt a szolgáltatást a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 

rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos 

személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtjuk, melynek célja, hogy az önálló 

életvitel fenntartása mellett kialakuló krízishelyzeteket elhárítsuk, az igénybe vevők 

biztonságérzetét erősítsük és a szükséges, szakszerű segítségnyújtás minél gyorsabb 

biztosításával a súlyosabb helyzetek kialakulását megelőzzük. 

  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat. 

2013. július 01. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosítja. A fenti időponttól a Főigazgatóság a fenntartóval 

megkötött feladat-ellátási megállapodás keretében láttatja el a feladatot. 

Szerződés időtartama: 2017.01.01-től – 2017.12.31-ig  

 

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülékek száma: 60 db. 

2016. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék. 

2016. évi működési támogatás összege: 1.688.284,- Ft/év (844142 Ft/félév) 

2016. évi ténylegesen teljesített feladatmutatók: 51,69 

I. félév: 49,69 (visszafizetendő: 0,- Ft) 

II. félév: 53,68 (visszafizetendő: 0,- Ft) 

2016. évi személyi térítési díjbevétel összege: 1.306515 ,- Ft. 

2017. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék. 

 

 

Finanszírozási 

szerződés alapján  

2015. / I. félév 2015. / II. félév  2016. /I. félév 2016./II. félév 

Vállalt feladatmutató  49 db 49 db 49 db 49 db 

Működési támogatás 

összege 

844 142 Ft 844 142 Ft 844 142 844 142 

Ténylegesen teljesített 

feladatmutató  

42,99 db 47,97 db 49,69 53,68 

Kiutalt támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

74 921Ft  12 840 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülék száma: 60 db. 

 

A rendelkezésre álló jelzőkészülékek- 3 db kivételével- a kétirányú kommunikációs 

feltételeknek nem felelnek meg, cserére szorulnak, amit fokozatosan tervezni kell. 

 

A szolgáltatás önálló diszpécserközponttal működik, ami az Arany J. u. 1. szám alatti 

épületben található. 
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A diszpécserközpontban szolgálatot teljesítő gondozónő felügyeli a riasztást és a segélykérő 

jelzést követően, értesíti a készenléti ügyeletes gondozónőt, aki gépkocsival 30 percen belül 

köteles megjelenni a riasztás helyszínén, hogy a kompetenciájának megfelelően intézkedést 

kezdeményezzen. 

Valamennyi felvételi eljárás során vizsgáljuk a szociális rászorultság fennállásának 

jogosultsági feltételeit kivétel piaci alapon igényelt szolgáltatás esetén.  

 

Szociálisan rászorult az: 

- aki egyedül él és életkora 65 év felett van, 

- aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, 

- aki 2 személyes háztartásban él, 65 éven felüli vagy súlyosan fogyatékos vagy 

pszichiátriai beteg, ha egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát. 

 

2016. december 31.-én kihelyezett készülékek száma: 56 db  

Ebből: 16 db a kistérségben  

40 db Szentgotthárdon van kihelyezve és valamennyien szociálisan rászorultak.  

 

2016. december 31-én ellátást igénylők szociális rászorultság szerinti megoszlása 

○ Egyedül élő 65 év feletti személy: 48 fő  

○ Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy: 4 fő  

○ Egyedül élő pszichiátriai beteg: 2 fő  

○ Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti: 2 fő 

○ Kétszemélyes háztartásban élő súlyosan fogyatékos vagy  pszichiátriai beteg személy: 0 fő 

 

 
 

Az ellátottakból házi segítségnyújtást is igénylők száma: 30 fő (18 fő Szentgotthárdon, 12 fő 

kistérség településein) 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylők száma 2017. július 31-én: 50 fő 

Szentgotthárd: 33 fő, Kistérség: 17 fő 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves, valamint 

2016. évi statisztikai jelentések alapján. 

 

 

település 2012.12.31

. 

2013.01.31

. 

2014.12.31

. 

2015.12.31

. 

2016.12.31

. 

2017.07.31

. 

Szentgotthár

d 

31 27 29 36 40 33 

 

Jogosultsági feltételek megoszlása 2016 (fő)

48 fő

0 fő2fő2 fő4 fő

Egyedül élő 65 év feletti

Egyedül élő fogyatékos

személy

Egyedül élő pszichiátriai beteg

Kétszemélyes háztartásban élő

65 év feletti személy

Kétszemélyes háztartásban élő

fogyatékos, vagy pszichiátriai

beteg
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2012-ben felvétel nem történt, viszont megszűnés sem. Ugyanez a stagnálás mondható el a 

2013.-2014 évben is mint a társult településeken, mint Szentgotthárdon, ugyanannyi felvétel 

történt, mint megszűnés. 

 

 

2016. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása 

Település Szentgotthárd Kistérség 

életkor férfi nő férfi Nő 

40-59 éves 1 fő    

60-64 éves     

65-69 éves 1 fő   1 fő 

70-74 éves 1 fő 6 fő    

75-79 éves 2 fő 5 fő  2 fő 

80-89 éves 3 fő 17 fő  12 fő 

90 év feletti 1 fő 3 fő  1 fő 

Összes: 9 fő 31 fő 0 fő 16 fő 

 

 

 
Az ellátottak nemek szerinti eloszlásánál, e szolgáltatásnál is mutatkozik a demográfiai 

jellemző, az ellátottak 84 %- a nő, 16 %- a pedig férfi. Mindkét nem esetében a 80 év felettiek 

aránya a legmagasabb.  

Jogosultság szerint 96 %-a egyedül élő, ezen belül 4 %  pszichiátriai beteg, 8 % súlyosan 

fogyatékos személy. Kétszemélyes háztartásban élő az ellátottak 4 %-a. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás engedélyezett létszámkerete: 2 fő. 

 

Kimutatás a segélykérések számáról és azok okairól 2012-2016 között 
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év hónap 
pszichés  

probléma 
elesés 

Betegség, 

rosszullét 

higiénés  

szükséglet 

téves  

riasztás 

amelynél 

kiszállás 

történt 

egyéb 

ok 
krízishelyzet 

Összesen 

segítségkérések  

száma 

2012. 11 13 22 11 3 1 - 61 

2013. 2 12 15 4 3 - 1 37 

2014 0 8 12 50 3 2 - 75 

2015. 10 4 6 20 5 6 1 52 

2016. 1 21 14 2 2 0 2 42 

Összesen 24 58 69 87 16 9 4 267 

 

 

A táblázatból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 267 esetben került sor 

segítségkérésre.  

Ebből:       24 esetben pszichés probléma ( 9,0 %) 

                  58 esetben elesés ( 21,7 %) 

       69 esetben betegség, rosszullét, (25,8 %)     

       87 esetben higiénés szükséglet, (32,6 %)     miatt kérték a segítséget 

       9 esetben egyéb ok, (3,4 %) 

       4 esetben krízishelyzet (1,5 %) 

     16 esetben téves riasztás, (6,0 %) 

 

 
A riasztások legnagyobb százaléka higiénés szükséglet kielégítése kapcsán illetve valamilyen 

egészségügyi probléma, betegség, rosszullét, szervi fájdalom, magas vérnyomás miatt történt. 

A pszichés riasztások zavartság, félelem, ijedség, magány miatt történtek, hiszen a kliensek 

egyedül élő idős, fogyatékos és pszichiátria betegek, akik bíznak, számítanak a 

szolgáltatásban. Magas számban történt elesés miatt is riasztás. A kliensek elmondása alapján 

az egyetlen segítségforrást, ezekben az esetekben, a készülék megléte jelentette számukra. 

 

Támogató Szolgálat 
 

A támogató szolgálat finanszírozási rendszere megújult, ezért a pályázati rendszer 2016. 

január 1-jétől megszüntetésre került, és a fenntartó a költségvetési törvény által meghatározott 

feltételek szerinti támogatásban részesül, azonban a támogatási összegek és feltételek, 

elszámolásuk hasonló a pályázati rendszerhez. 

A támogatási rendszer 2 részből áll: 

2012.-2016. segélykérés okai

6% 9%

21,70%

25,80%

32,60%

3,40%
1,50%

Pszichés

Elesés

Betegség, rosszullét

Krízishelyzet

Higiénés szükséglet

Téves riasztás

Egyéb
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 a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló 

alaptámogatásból, 

 és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból. 

Az egy feladategység támogató szolgáltatás esetén a szociálisan rászorult személyek 

segítésével töltött 1 óra (halmozottan fogyatékos és autista személy esetén 40 perc), illetve a 

szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer. 

A jogszabály bevezette a kötelezően teljesítendő feladatmutató fogalmát is, amely támogató 

szolgáltatás esetén évi 3000 feladategység. Emellett meghatározásra került, hogy évente 

minimum 1200 feladategységet, vagy annak időarányos részét kell személyi segítéssel 

teljesíteni. 

 

A Támogató szolgálat engedélyezett létszámkerete: 4 fő 

Működési hó: 12 hónap 

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt, a támogató szolgáltatást, 

pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott 

közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése c. felhívásban 

szereplő gépjármű vásárlására adtunk be pályázatot, amely sajnos nem nyert. 

Ezért az intézmény önerőből, 2016. decemberében egy új Renault Trafic 8+1 férőhelyes 

mikrobuszt vásárolt, melynek pénzügyi fedezete a régi gépjármű eladása, valamint hagyatéki 

forrás. 

Az új gépjármű is alkalmas kerekes székes személyek szállítására, rendelkezik mobil 

rámpával, 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, a busz oldalajtajához szerelhető kazettás 

lépcsővel és GPS rendszerrel, kötelező és casco biztosítással. 

 

A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak 

minősülő súlyos fogyatékos személyek köre: 

 látási fogyatékosság, 

 hallási fogyatékosság, 

 értelmi fogyatékosság, 

 mozgásszervi fogyatékosság, 

 pervazív fejlődési zavarok, 

 halmozottan fogyatékosság, 

 egyéb fogyatékosság. 

Súlyosan fogyatékos személy az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi 

járadékában illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

A célcsoport igényeinek és elvárásainak megfelelően személyi segítő szolgálatot, szállító 

szolgálatot, valamint információs és tájékoztató szolgáltatást működtetünk. A szolgáltatások 

biztosításával elsődleges cél, hogy minél magasabb szinten megőrizzük az ellátottak önálló 

életvitelét, autonómiáját lakókörnyezeten belül és azon kívül. Szolgáltatásainkat szociálisan 

nem rászorultak, piaci alapon is igényelhetik. A pályázati rendszer bevezetésével kötelezően 

teljesítendő feladatmutatókat kellett és kell teljesíteni most is. 

 

Feladatmutató igények teljesülése 

 

Finanszírozási 

szerződés 

alapján 

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 

Működési 

támogatás 

összege  

8.550.000 Ft 8.848.500 Ft 8.550.000 Ft 8.697.500 Ft 8.967.000 

Ft 
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Vállalt 

feladatmutató  

3200 3371 3200 3315 3315 

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató  

6845,1831 5832,6735 4838,85 4962,5665 4689,6882 

Teljesítés 

aránya 

213,9% 173% 151,2% 149,7% 141,5% 

Kiutalt 

támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

0 Ft 0 F 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

Mint a táblázatból is látható, a ténylegesen teljesített feladatmutató minden évben meghaladta 

a szerződésben vállalt feladatmutatót, ezért az elmúlt években visszafizetési kötelezettség nem 

keletkezett.  

2013, 2014-ben a ténylegesen teljesített feladatmutató csökkenése azzal is magyarázható, 

hogy a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet változása miatt 1 kiskorú ellátott 2013. májusától, továbbá 

1 kiskorú ellátott 2013. decemberétől a továbbiakban szociálisan nem rászorultként veheti 

igénybe a szolgáltatásokat. A gyermekek állapotában változás nem történt, a szociális 

rászorultság hiánya a jogszabályváltozás miatt következett be.  

 

A teljesített feladatmutatók éves megoszlása a személyszállítás és a személyi segítés között, 

2012-2016 

 

 

 

 

A teljesített feladatmutatók éves megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a szállítás és a 

személyi segítés aránya 2013-tól fokozatosan a szállítás felé tolódott. 

 

 

Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2012-től 2016-ig az éves statisztikai jelentések 

alapján 

 

Támogató szolgálat 

 

Település 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31. 2016. 12. 31. 

60,4 39,6

43,4 56,6

47,3 52,7

51 49

55,5 44,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2012

2013

2014

2015

2016

Szállítás Személyi segítés
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Szentgotthárd 21 24 21 26 26 

 

 

2016. december 31-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján 

 

2016. december 31-i ellátotti létszám: 35 fő 

  Szociálisan rászorult Szociálisan nem rászorult 

Szentgotthárd 6 fő 20 fő 

 

 
 

Az ellátottak 74 %-a Szentgotthárdon él, míg 26 %-uk a kistérségben. A fogyatékosság típusa 

szerint: értelmi fogyatékos 2 fő, látássérült: 3 fő, mozgássérült 4 fő, halmozottan sérült 0 fő, 

egyéb kategória: 0 fő. Térítési díjat minden ellátott fizet. 

 

 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2016. december 31-én 
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Az elmúlt években a szolgáltatásokat leginkább a fogyatékkal élő gyermekek, és az idős 

generáció vette igénybe. 2016-ban az arány egy picit megváltozott. Az igénybevevők között a 

18-59 év közöttiek is megjelentek (11%). A férfi és női igénybe vevők életkori megoszlása 

jelentős különbségeket mutat, és a nők dominanciája leginkább a 65 év feletti kategóriákban 

jelenik meg. 

A szállítást döntő többségében a fogyatékkal élő kiskorú gyermekek veszik igénybe, mivel 

speciális fejlesztésük érdekében a szombathelyi és a rumi közoktatási intézmények tanulói. Ez 

azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a szociálisan rászorult és nem 

rászorult kiskorúak speciális oktatási-nevelési szolgáltatásokhoz való hozzáférése. 

Az inaktív korosztály, az idősebb generáció a szállítás során az egészségügyi intézményekhez 

való eljutást és a temető járatot veszik igénybe. Temető járatot a szolgálat havi 2 alkalommal, 

minden hónap 2. és utolsó péntekjén működtet. A járat délután 3 órakor indul és előre 

meghatározott megállóhelyeken szállnak fel az igénylők.  

Személyi segítés körében elsősorban a következő tevékenységeket igénylik az ellátottak: 

gondozási-ápolási tevékenységek, felügyelet biztosítása, háztartási segítségnyújtás, 

segítségnyújtás közszolgáltatások igénybevételében, ügyintézés, mobilizáció lakókörnyezeten 

belül, személyszállításhoz kapcsolódó személyi segítés (felügyelet, kísérés). 

 

2017. július és augusztus hóban 7 fő kérte és kéri a támogató szolgálat szolgáltatásait. 

Közülük 4 fő kiskorú gyermek, akik a szombathelyi Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs 

Központban kezdik meg tanulmányaikat 2017. szeptemberétől. A kisbusz szállítási kapacitása 

100% kihasználású lesz. 

 

Közösségi Pszichiátriai alapellátás 
 

A finanszírozási rendszer szintén megváltozott, így 2016. január 01-jétől a fenntartó a 

költségvetési törvény által meghatározott feltételek szerinti támogatásban részesül, azonban a 

támogatási összegek és feltételek, elszámolásuk hasonló a pályázati rendszerhez. 

 

A támogatási rendszer 2 részből áll: 

 a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló 

alaptámogatásból, 

 és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból. 

 

Az egy feladategység pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a 

külön jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 

kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott. Kötelezően teljesítendő 

feladatmutató éves átlagban 40 fő. 

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt, a támogató szolgáltatást, 

pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott 

közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése c. felhívásban 

szereplő informatikai eszközök beszerzésére adtunk be pályázatot, amely támogatásban 

részesült. 

A támogatási szerződés száma: FEJL-B-002/0-2016. Beszerzésre került egy HP LASERJET 

PRO 400 színes multifunkciós nyomtató. 

 

A közösségi pszichiátriai alapellátás célja, hogy ellátást igénylő személyt minél tovább 

megtartsa az eddigi életterében, segítséget, illetve támogatást nyújtson az ellátást igénylő és 

szűkebb környezete részére. A szolgáltatás során hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott 

gondozást kínálunk, melynek során építünk az ellátottak aktív és felelős részvételére, 
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valamint a természetes közösségi erőforrásokra. A szolgáltatás hatékony biztosítása 

érdekében alapvető fontosságú a kliens motiválása, bizalmának megnyerése. Célunk elkerülni 

a kirekesztettséget és az izolációt, a betegek állapotában a visszaesések un. relapszusok száma 

csökkenjen a korai figyelmeztető tünetek korai észlelésével. A közösségi gondozók a 

szolgáltatásokat többnyire az ellátott otthonában végzik, a folyamatos kapcsolattartást segíti a 

munkatársaknak biztosított szolgálati telefon.  

 

A közösségi pszichiátriai alapellátás térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás. 

A közösségi pszichiátriai alapellátás szolgáltatásai: 

 állapot- és életvitel felmérés (problémafeltárás, személyes célok felmérése) 

 problémaelemzés, problémamegoldás (a személyes célokat akadályozó problémák 

feltárása, a változtatásra motiváló tényezők és a jelenlegi probléma megoldó stratégiák 

feltárása) 

 készségfejlesztés (életviteli készségek, önellátási képességek, szociális készségek, 

alapvető társalgási készségek, kommunikációs tréningek megszervezése, a munkára 

felkészítő tréning megszervezése) 

 szociális ügyintézés 

 speciális stratégiák (szorongás kezelése, a napi tevékenység megszervezése, az alvás 

szabályozása, az agresszió kezelése, a gyógyszer-compliance segítése stb.) 

 egyéni esetkezelés 

 csoportokkal végzett munka 

 természetes támogató háló szervezése 

 

2012-től a kötelezően teljesítendő feladatmutatók alakulását a következő táblázat szemlélteti. 

Feladatmutató igények teljesülése 

 

Finanszírozási 

szerződés alapján 

2012.év 2013.év 2014. év 2015. év 2016. év 

Vállalt 

feladatmutató  

40 41 42 42 42 

Működési 

támogatás összege 

8.000.000 Ft 8.150.000 Ft 8.300.000 Ft 8.300.000 Ft 8.300.000 Ft 

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató  

48,68 49,57 44,70 44,41 42,1149 

Kiutalt támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

Az elmúlt évek során az ellátotti létszám emelkedésével fokozatosan növekedett a vállalt 

feladatmutató is.  

 

A szolgáltatás ellátotti létszámának alakulása  2012-től 2016-ig, az éves statisztikai jelentések 

alapján 

 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 

 

Település 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31. 

Szentgotthárd 33 36 30 29 31 
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2016. december 31-én összesen 43 ellátottunk volt, amelynek 72 %-a Szentgotthárd, 28 %-a 

kistérség területéről. Ebből 65 % a nők aránya (28 fő) és 35 % a férfiak aránya (15 fő).  

 

A közösségi pszichiátriai alapellátásban előforduló mentális betegségek - 2016. december 31-

én. 

 BNO F 20-29: Schizophrenia, schizotypias és paranoid zavarok: 27 fő 

 BNO F 31-33: Hangulatzavarok – Bipoláris affektív zavar és depressziós 

megbetegedések: 15 fő 

 BNO F 40-42: Fóbiák – szorongásos kórképek: 1 fő 

 

Schizophrenia betegséggel él ellátásunkban az ellátottak 63 %-a, depressziós 

megbetegedésben szenved 35 %-uk. Ők alkotják a fenti betegségcsoportok közül a nagyobb 

arányt. Ez a jelentősebb különbség abból adódik, hogy az enyhébb mentális 

megbetegedésekben szenvedő emberek nem érzik még szükségességét a szociális 

segítségkérésnek. Az ellátottak 2 %-a küzd fóbiás, szorongásos problémákkal. 

 

Ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2016. december 31-én 

 
A demográfiai adatokból az ellátást igénybevevők életkorát tekintve a 40-59 éves életkorúak 

teszik ki az ellátottaink nagyobb arányát (47 %), de a 18-39 év közöttiek is nagyobb számban 

jelen vannak (19%). Inaktív, időskori nyugdíjban részesülő ellátotti létszám 35 %. Az 

ellátottak közül 19 fő rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül. Az ellátottak közül 

csak 7 fő dolgozik. Ez annak is tudható be, hogy klienseink többsége alacsony iskolázottságú, 

védett munkahely kevés van térségünkben és munkaerőt befogadó kapacitásuk korlátozott. 

Közfoglalkoztatási programban 1 fő dolgozik. 1 fő volt, aki semmilyen pénzbeli juttatásban 

nem részesült. 

 

Klienseink számára a csoportokat kéthetente egy alkalommal tartjuk intézményünk közösségi 

helyiségében. Csoportfoglalkozásaink: zeneterápia, kreatív – kézműves csoport, 

személyiségfejlesztő és pszichoedukációs csoport.  

A gondozási folyamat eredménye alapján az ellátottak életminősége javult, 

kiegyensúlyozottabb lett a betegek mentális és fizikális állapota. A kliensek ellátása során 

nagy gondot fordítunk a komplex gondozásra, minden területen pozitív változás elérésére 

törekedünk. Az ellátottak állapotának folyamatos figyelemmel kísérése által, annak 

romlásának azonnali felismerésével sikerül kiküszöbölni a betegségre jellemző 

állapotrosszabbodást, ennek következtében a klienseknél csökkent a krízishelyzetek száma. 
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A rendszeres ambuláns kezelés mellett a klienseknél csökken a kórházba kerülés gyakorisága, 

az absztinens időszakok hossza kitolódik.  

 

A szolgálat együttműködő kapcsolatot alakított ki a közösségi munkacsoport tagjaival 

(pszichiátriai gondozó, háziorvosok, hivatásos gondnokok, Közös Önkormányzati Hivatal, 

Család- és Gyermekjóléti Központ, Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségi Pont, 

Gyámhivatal, hivatásos gondnokok, a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató 

FŐKEFE Nonprofit KFt. stb.). Az intézmények között az információáramlás rendszeres 

annak érdekében, hogy az ellátás folyamatos legyen a kliens szükségleteit szem előtt tartva. 

 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, ingyenes. A segítséget kérők mindenféle 

ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátást. 

 

 

3. Jövőbeni célok, feladatok az intézményben 
 

 Az intézmény által működtetett kötelező és önként vállalt alapszolgáltatások 

vonatkozásában a határozatlan időre szóló működési engedélyek valamint a 

szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzések megtartása, ennek érdekében a 

személyi és tárgyi feltételeknek a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti 

biztosítása. 

 2018. január 01-től Támogató Szolgálat részére 1 fő szakmai létszámfejlesztés 

biztosítása. 

 Közigazgatásilag a városhoz csatolt településeken élők részére a szociális étkeztetés 

lehetőségének a biztosítása hétvégén és ünnepnapokon is. 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kétirányú kommunikációs feltételeknek 

nem megfelelő készülékek fokozatos cseréje vagy bérlése (az állami szerepvállalástól 

függően) 

 A szolgáltatásoknak helyet adó Arany János út 1. szám alatti Gondozási Központ 

épületének felújításával, karbantartásával kapcsolatos tervek és feladatok: 

 Fűtéskorszerűsítés folytatása, az elhasználódott radiátorok cseréje. A folyamat az 

akadálymentesítési pályázat kapcsán elkezdődött folytatásra vár. 

 Villamoshálózat elavult, korszerűsítésre vár. A technikai berendezések számának 

növekedésével (számítógépek, stb.) az elöregedett hálózat nem bírja a terhelést. 

(Gyakran lecsapja a biztosítékokat.) 

 Tálalókonyhában a vízvezeték és szennyvízhálózat felújítása, csempe, járólap 

cseréje. Kettő és háromfázisú mosogatók cseréje. 

 Gazdasági bejáratnál a külső lépcső járólapozása. 

 Intézményi udvar aszfaltos részének cseréje. 

 Idősek klubja épületén a tetőszerkezet javítása, pala cseréje. 

 Idősek klubja épületében a nyílászárók cseréje. 

 Külső lábazat javítása, festése. 

 Klíma berendezés szerelése a közösségi termekben. 

 Az Arany János út 3. szám alatti, volt Gondozóház épületének visszaadása saját 

intézményi feladatellátás céljára. (Jelenleg a Nevelési Tanácsadó működik benne.) 

 

Az épület újrahasznosításának indoka: 

Az Arany János út 1. szám alatti épületben egyrészt a szervezeti egységek részére nem 

nem biztosíthatók irodai helyiségek, nincs irattári helyiség, másrészt az  alkalmazottak 

méltatlan körülmények között végzik a fokozott pszichés megterheléssel járó napi 
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munkájukat, mivel nem áll rendelkezésre adminisztrálásra alkalmas helyiség, nincs 

személyzeti öltöző és zuhanyzó. 

 

 

 

 

IV. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK 

FOGLALKOZTATÁSA SZENTGOTTHÁRDON 
 

 
Szentgotthárd Városában három akkreditált foglalkoztató működik, akik megváltozott 

munkaképességű ügyfeleket alkalmaznak: 

 

Főkefe Kft. (1145 Budapest, Laky A u. 41/49 központ , Telephely : Szentgotthárd – 

Rábafüzes, Alkotmány u.).  

Jelenleg 17 főt foglalkoztatnak, és van érvényes munkaerőigényük, amely szerint 5 főt tudnak 

felvenni. A telephely kb. 25-30 fő befogadására alkalmas, infúziószerelő tevékenység folyik. 

 

KÉZMŰ Kft. (1147 Budapest, Csömöri u. 50-60.; Telephely: Szentgotthárd, Hunyadi út 29. 

Szentgotthárdi Szakosított Otthon).  

A foglalkoztatott létszám 93 fő, akik az otthon lakóiból kerülnek be. Kézi betanított munkát 

végeznek, pl. lámpaszerelés, összeszerelő tevékenység ill. más egyéb kézi munka.  

 

ZALACO Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 34. ) 

A megyében minden városban működik boltjukban, Szentgotthárdon két egység is van. 

Sütőipari kisegítő tevékenységet végeznek. Jelenleg nem dolgozik megváltozott 

munkaképességű ügyfél Szentgotthárdon. 

 

A rendszerben jelenleg nyilvántartott szentgotthárdi ügyfél: 

 

kötelezettekB1, 

C1 

ÖSSZ.fő EFOP-

ban fő 

EFOP-os 

dolgozik 

Dolgozik 

fő 

Védett  Nyílt 

munkaerőpiac 

 17 2 0 9 1 8 

szolgáltatást 

kérők B1, C1, 

ell.nélküli, 

B2,C2,D, fogy 

élők 

20 6 5 17 12 5 

Összesen 37 8 5 26 13 13 

Dolgozik 70%       
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V. SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON 

TEVÉKENYSÉGE 
 

 

Az otthon a működési területén, típusának megfelelően  

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III.tv.,  

 a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM.rendelet, 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 

9/1999.(XI.24.) SzCsM.rendelet, valamint 

 a pszichiátriai betegek intézményi felvételének és az ellátásuk során alkalmazható 

korlátozó intézkedések szabályairól szóló 60/2004.(VII.6.) ESzCsM. rendelet  

alapján végzi az otthonban ellátásban részesülő pszichiátriai betegek gondozását.  

 

Az otthon a működési területén elsősorban fővárosi, valamint az intézményi férőhely 

maximum 10 %-ában területen kívüli feladatokat lát el, az utóbbiakat csak különösen 

indokolt esetekben (pl. családegyesítés, a megyében, városban lévő lakóhely ill. rokoni 

kapcsolatok), a budapesti illetékességű ellátásra szorulók ellátásának veszélyeztetése nélkül. 

A kérelemről az intézményvezető dönt. Jelenleg intézményünkben 11 fő lakót látunk el 

Szentgotthárd és térsége területéről. 

 

A Szentgotthárdi Szakosított Otthon 720 krónikus pszichiátriai beteg ápolását – gondozását 

végzi. Szervezeti egységeként, de különálló épületben működik – 2006. október 1-től – 

(telephely: 9970 Szentgotthárd Május 1. u.19.) a 14 férőhelyes rehabilitációs célú Lakóotthon, 

mely átmenetet képez az intézményi létből a reintegráció és a rehabilitáció felé.  

 

Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő 

kereteket biztosítson a minél jobb életminőséghez, továbbá személyre szóló ápolást és 

gondozást, valamint ehhez szükséges felépülés-orientált szolgáltatásokat nyújtson minden 

lakója számára.  A lakók 10 gondozási egységben két különálló épületben 2 – 10 ágyas 

szobában élnek. Házaspárok, élettársak elhelyezésére lehetőség szerint külön lakószobát 

biztosítanak. 

 

A lakók több mint fele 60 év alatti aktív korú személy. Az intézmény feladata az életkori 

sajátosságoknak megfelelő környezet, munkalehetőség, képességmegőrző foglalkoztatás 

megszervezése. Közülük kerül ki a kb. 250 fő, akik valamilyen munkafoglalkoztatásban vesz 

részt. Emellett speciális ellátást biztosít az intézmény a közel 100 fő idős és 80 fő teljesen 

dementálódott lakó részére is.  

 

Pszichiátriai alapbetegsége mellett szinte minden lakó szenved valamilyen krónikus 

szomatikus megbetegedésben, melyeket az egészségügyi ellátás keretében lát el az intézmény. 

 

A komplex gondozás részeként a mentálhigiénés feladatokat az intézményben az önálló 

szervezeti egységet képező Mentálhigiénés Csoport közreműködésével és koordinálásával 

valósítja meg. A komplex gondozás részeként a foglalkoztatási feladatokat az önálló 

szervezeti egységként működő Foglalkoztatási Csoport közreműködésével és koordinálásával 

valósul meg az intézményben.  

 

Szocioterápia, munkaterápia: 
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A szocioterápiában résztvevők meglévő képességeire építve, életkoruknak, fizikai és mentális 

állapotuknak megfelelő tevékenységet biztosít az intézmény, melyre jellemző, hogy a 

megjelölt fejlesztési irányra összpontosítva a lakók képessé váljanak olyan hosszú távú 

értékteremtő munkát végezni, amellyel a fejlesztő foglalkoztatás magasabb szintjén is részt 

tudnának venni. 

 

Fejlesztő foglalkoztatás 

 

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak 

szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő 

fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló 

munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.  

A fejlesztő foglalkozatásban 32 fő vesz részt.  

Fejlesztő foglalkozatásban végzett tevékenységek: 

- konfekcionált textilárugyártás 

- általános épülettakarítás 

- zöldterület kezelés 

- fodrászati kisegítő tevékenység 

 

Akkreditált foglalkoztatásban jelenleg 99 fő intézményi lakó vesz részt, a KÉZMŰ KH 

Nonprofit Kft alkalmazásában. 

 

Terápiás csoport tevékenysége 

 

Az ellátottak körülbelül 50%-a rendelkezik egyéni kimenővel. Azon lakók, akik önállóan, 

egészségi állapotuk miatt nem járhatnak kimenőre, heti egy alkalommal városi sétára mennek.  

Az intézmény lakói rendszeresen rész vesznek a városi rendezvényeken, kulturális és sport 

programokon egyaránt. Csoportosan és önállóan is látogatják a színház és a mozi előadásait. 

Több lakó tagja a városi könyvtárnak.  

 

Szentgotthárdi Szakosított Otthon Lakóotthona 

 

A rehabilitációs célú lakóotthon a Szentgotthárd (székhely: 9970 Szentgotthárdi Szakosított 

Otthon, Hunyadi u.29.) szervezeti egységeként, de különálló épületben működő 14 férőhelyes 

(telephely: 9970 Szentgotthárd Május 1. u. 19.) intézménye. Az ország legnagyobb krónikus 

pszichiátriai betegeket gondozó bentlakásos otthonához kapcsolódóan, átmenetet képez az 

intézményi létből a reintegráció és a rehabilitáció felé.  
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VI. Szentgotthárd Város Önkormányzata középtávú szociális 

szolgáltatásfejlesztési terve 

 

FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ 
Jelen szociális szolgáltatástervezési koncepció 

elfogadását követő kétévenkénti felülvizsgálat. 

KÖH 2019.november 

Az intézmények tekintetében a határozatlan 

működési engedély megtartása érdekében a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően az 

intézmények személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítása. 

Önk., intézmények folyamatos 

A Hivatal továbbra is a rászorulók számára 

rendkívüli települési támogatást nyújt pénzbeni 

illetve természetbeni formában. 

 

KÖH folyamatos 

A Család-és Gyermekjóléti Központ intézményénél 

az iskolai szociális munka személyi feltételeinek 

megteremtése, +2 fő alkalmazása 2018. 

szeptemberétől 

Önk., Család-és 

Gyermekjóléti Központ 

2018. évi költségvetés 

tervezés 

Városi Gondozási Központ intézményénél 1 fő 

szakmai létszám bővítés a Támogató Szolgálatnál 

2018. január 01-től 

Városi Gondozási Központ 

KÖH 

2018. évi költségvetés 

tervezés 

Közigazgatásilag a városhoz csatolt településeken 

élők részére a szociális étkeztetés lehetőségének a 

biztosítása hétvégén és ünnepnapokon is 

Önk., Városi Gondozási 

Központ 

folyamatos 

A Városi Gondozási Központnál gépjármű 

beszerzése sikertelen pályázat esetén 

Városi Gondozási Központ 

 

beszerzés már folyamatban 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási 

területen a nem megfelelő készülékek fokozatos 

cseréje vagy készülékek bérlése 

állam, Városi Gondozási 

Központ 

folyamatos és/vagy pályázati 

forrás bevonása 

A Gondozási Központ épületének felújítása, 

karbantartása ütemezés alapján: 

- belső felújítás 

- fűtéskorszerűsítés 

- villamoshálózat felújítása 

- tálalókonyhában mosogatók cseréje, 

vízvezeték és szennyvízhálózat cseréje 

- klíma beszerelés a közösségi termekbe 

- épület külső felújítása 

- tetőszerkezet javítása, pala –csere 

- nyílászárók cseréje 

- lépcső járólapozás 

- udvar aszfaltos részének cseréje. 

 

Önk. 

 

 

 

folyamatos, 

költségvetésben tervezni 

és/vagy pályázati forrás 

bevonása 

A Gondozóház épületének hasznosítása szociális 

feladatellátásra. 

  

Önk. a Pedagógiai Szakszolgálat 

kiköltözését követően 
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Tárgy: Testvérvárosi kapcsolata kialakítása a grúziai Tskaltubo 

városával 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. november 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Vas Megye Közgyűlésének elnöke 2017. november 9-én kelt levelében (1. sz. melléklet) 

arról tájékoztatott hogy a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. október 2-án 

együttműködési megállapodást írt alá a grúziai Imereti Régióval. Ebben a megállapodásban 

mindkét fél vállalta, hogy támogatja és elősegíti a területén működő települési 

önkormányzatok közötti testvértelepülési együttműködések kiépítését, fejlesztését.  

Látogatásuk során megismerkedtek Tskaltubo városával is, amelynek polgármestere 

szándékát fejezte ki egy Vas megyei településsel történő kapcsolat felvételére – elsősorban 

olyan várossal szeretnének kapcsolatot kialakítani, amely hozzájuk hasonlóan meghatározó 

szereppel bír a gyógy- és egészségturizmus területén. A megyei küldöttség Szentgotthárd 

városát javasolta. Ez annyiban azért különleges, mert Vas megyében vannak gyógyvizes 

fürdővel rendelkező igen jelentős, meghatározó helyek is (Bük, Sárvár) – Szentgotthárd ilyen 

szempontból nem ebbe a kategóriába tartozik. 

 

Tskaltubo városa Grúzia nyugati felében található, elsősorban gyógyfürdője miatt jelentős. Az 

1940-es évek óta népszerű üdülőhely. A település weboldala angolul nem, csak első látásra az 

arabhoz hasonló írással készült ami valószínűleg valójában grúziai írást jelent – minden esetre 

itt Szentgotthárdon ezt elolvasni sem sikerült. Ez a tény önmagában is előre vetíti a 

kommunikációs nehézségeket. Angolul csak a szanatórium és szállodák weboldaláról tudunk 

tájékozódni, de csak a gyógykezelésekről és a szálláslehetőségekről, így más egyéb 

információval nem rendelkezünk Tskaluboval kapcsolatban.  

 

Amennyiben testvérvárosi kapcsolatot alakítanánk ki ezzel a grúziai várossal, úgy ez a 

kilencedik testvérvárosa lenne Szentgotthárdnak. Meglévő kapcsolataink közül (Walldürn – 

Németország, Delle – Franciaország, Tarvisio – Olaszország, Petrilla – Románia, Izola – 

Szlovénia, Lendva – Szlovénia, Dilovasi – Törökország, és a november 24-én életbe lépő 

Szépvíz – Románia) Walldürnnel és Lendvával van aktívnak mondható együttműködésünk és 

talán Izola említhető még (bár idén nem tudtak részt venni a Történelmi Napokon és hasonló 

rendezvényre nem hívnak szentgotthárdi delegációt). illetve Tarvisioval van némileg élőnek 

mondható kapcsolagt. Delle küldöttsége 2014-ben jár nálunk a szentgotthárdi csata 

évfordulójához kapcsolódva, nem volt kapcsolatunk sem ezt megelőzően, sem pedig ezt 

követően. Tarvisio kedvezményes síbérleteket biztosít a gimnazisták számára, ezen kívül 

azonban nincs kapcsolat településeink között. Petrillával hosszú évek óta semmilyen 

kontaktunk nincsen. Dilovasival 2014-ben vettük fel a kapcsolatot, egy évvel később aláírtuk 

a testvérvárosi szerződést, viszont elsősorban a távolság miatt nem valósítható meg a 

kapcsolat fejlesztése, vagy inkább fenntartása. Reményeink szerint a közös nyelv, a kultúra és 

a leküzdhető távolság segít majd abban, hogy legújabb testvértelepülésünkkel, Szépvízzel 

aktív kapcsolatot tudjunk kialakítani az elkövetkezendőkben.  

Grúz testvértelepüléssel a földrajzi távolság, a nyelvi különbségek, a teljesen eltérő kultúra 

sajnos nagy eséllyel azt vetíti előre, hogy ezt sem lesz könnyű élővé tenni. Tapasztalat, hogy a 

meglévő kapcsolatok fenntartása, az odautazás is sokszor alig szervezhető meg. A 

testvérvárosi kapcsolat akkor élő, ha a politikusok szintjén, a gazdasági szereplők szintjén, az 

intézmények szintjén, aztán a civil szervezetek szintjén, végül a polgárok szintjén is 

megvalósul és működőképes.  
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Ugyanakkor az is igaz, hogy minél több kapcsolódási pontja van egy településnek a világban, 

annál stabilabban áll a lábán, hiszen sokfelé vannak testvérei akiktől adott esetben segítséget 

is kaphat. Egy grúz testvérváros a meglévő nyolc mellé azt is jelenti, hogy a 

kapcsolattartásnak folyamatosnak, a levelezésen túlmenően személyesnek is lenni kell – tehát 

a testvérvárosi kapcsolatokra több pénzt kell fordítani és szükség lesz nagyobb képviselői 

aktivitásra is ezen a téren.  

Javasolható persze a sok mindent hosszú távra meghatározó testvérvárosi kapcsolat 

helyett egyelőre egy lazább együttműködés is ezzel a településsel – pl. egy 

együttműködési megállapodás ami aztán néhány éven belül kinőheti magát testvérvárosi 

szerződéssé is – miután kölcsönösen megismertük az ebben meglévő potenciális 

lehetőségeket és kölcsönösen továbbfejlesztendőnek ítéljük azt. 

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

szíveskedjék.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra 

vonatkozóan, hogy Szentgotthárd és Tskaltubo között a későbbiekben testvérvárosi 

kapcsolat jöjjön létre, felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az együttműködés 

előkészítésére.  

 

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete NEM kíván 

Szentgotthárd és Tskaltubo között testvérvárosi kapcsolatot kialakítani.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

     Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző      

 

Szentgotthárd, 2017. november 14.  

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. sz. melléklet  
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Tárgy: Szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ajánlat 

elfogadása 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. november 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozik, a településeken az ingatlanhasználóknál 

keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatás (a továbbiakban: 

közszolgáltatás) szervezése, és fenntartása.   

 

Az elmúlt időszakban hozott jogszabály módosításokkal új hulladék-gazdálkodási rendszert 

hoztak létre. A 2016. április 1. napjától hatályba lépett rendelkezések alapján az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény (Ht.) 32/A§ (1) bekezdés c) pontja értelmében ellátja az önkormányzatok közötti és a 

regionális koordinációt. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására az állam 

létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (továbbiakban 

NHKV Zrt.).  A hulladékkezelési közszolgáltatás finanszírozásában az önkormányzat 

közvetlenül nem vesz részt, a közszolgáltatást a közszolgáltatónak az NHKV Zrt.-től kapott 

szolgáltatási díjból, támogatásokból, pályázati forrásokból kell finanszíroznia. Az NHKV Zrt. 

feladata már, illetve jogosult a közszolgáltatást igénybe vevőtől, vagy az igénybevételre 

kötelezettől (lakosságtól) közvetlenül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat beszedni, 

illetve a határidőn belül be nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedni. 

Az új rendszerben az országos célokhoz illeszkedően, a közszolgáltatás optimális területi 

lehatárolásának megteremtése keretében a térségben cél a Nyugat-Dunántúl Régióhoz tartozó 

ellátásért felelős önkormányzatok közszolgáltatásának egységesítése. Ennek megfelelően 

Nyugat-Dunántúl Régióhoz tartozó településeken az STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jelölte ki az NHKV Zrt. 

hulladékkezelési közszolgáltatónak, illetve ez a szervezet rendelkezik a NHKV Zrt. által 

kiadott megfelelőségi véleménnyel.  

 

Önkormányzatunknak jelenleg az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel van hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződése. Ez a szerződés ez év végén, 2017. december 31-vel lejár.  

 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

2017. november 15-én az előterjesztéshez csatolt közszolgáltatási szerződés ajánlattal kereste 

meg a térség összes önkormányzatát. Az ajánlat alapján az új szerződés időtartama 2018. 

január 01-től – 2020. június 30-ig szólna. A Közszolgáltatónak a szolgáltatást a 

közszolgáltatási szerződésben, valamint a mindenkor hatályos jogszabályokban, különösen a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény, a 385/2014. (XII. 31.), a 

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és a 13/2016. (V. 24.) NFM rendeletben és az 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben meghatározott előírásoknak, 

valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi 

CXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott B/1 minősítési osztály megszerzéséhez 

szükséges követelményeknek megfelelően kell ellátnia.  
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A Ht. 33. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a 

közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési 

eljárást lefolytatni, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése nem 

tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik. 

 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

csatolt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlata önkormányzatunk 

esetében nem tartozik a Kbt. hatálya alá, mivel a Kbt. 9 § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak 

alapján kivételi körbe tartozik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése.  

 

A Kbt. 9. § (1) bekezdés j) pontja: „ az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő 

szervezet másik ajánlatkérővel vagy ajánlatkérőkkel kötött szerződésére, amelynek célja 

közfeladatok teljesítésére, illetve közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok 

megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az 

ajánlatkérők együttműködéssel érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének 

legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról” 

 

Az ajánlatkérők (önkormányzat – STKH Kft.) közötti együttműködés többek között abban 

valósul meg, hogy a közelmúltban megnyitott zöldudvar (hulladékudvar) az önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlanon helyezkedik el, a felépítmény a társulás vagyonkezelésében, a 

hulladékudvar pedig STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. üzemeltetésében van. A Kbt. hivatkozott szakasza szerinti egyéb feltételek 

(ajánlatkérők kötnek szerződést közfeladat teljesítésére, illetve közszolgáltatás nyújtására, 

árbevétel limit stb.) szintén teljesülnek. 

 

A kialakult régiós rendszerben az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft a jelenlegi 

közszolgáltatást végzőket alvállalkozóként igénybe veheti, vagyis alvállalkozóként a Müllex 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. továbbra is a hulladékszállítási rendszer szereplője maradhat és  

a jelenleginél nagyobb finanszírozásban részesülhet, ami a biztonságos feladatellátás egyik 

feltétele.  

 

A lakosság számára az új rendszer többlet terhet nem jelent, a szolgáltatás minősége 

változatlan marad. Cél, hogy az egységes szolgáltatás többlet teher nélkül, magasabb 

színvonalon valósuljon meg. 

 

A Ht. vonatkozó előírásai alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának 

biztosításáról a települési önkormányzat képviselő-testületének kell intézkednie és 

amennyiben a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Ht.-

ben előírtak szerint nem biztosítja, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht.-ben 

meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény szerint kell eljárni. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

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

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatos döntést meghozni 

szíveskedjenek. 

 

Hatásvizsgálat 
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- Mi indokolja, miért szükséges? Az érintett jogszabályváltozások következtében 

egységes, fenntartható, gazdaságos közszolgáltatás megvalósítása, amely az állami 

koordináló szervezet elképzelései szerint a leghatékonyabban akként tud 

megvalósulni, ha a régióban egy közszolgáltató látja el valamennyi közszolgáltatási 

feladatot.  

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

feltételek? Nem releváns 

- Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Nem releváns. 

- Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Nem releváns.  

- Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Az önkormányzati kötelező feladatának a 

biztosítása veszélybe kerülne az új közszolgáltatási szerződés megkötésének 

elmaradása esetén.  

- Az előterjesztés adminisztratív terhei: Az új szerződést meg kell kötni a STKH Sopron 

és Térsége Nonprofit Kft-vel. 

 

Határozati javaslat: 

  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az STKH Sopron és 

Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ajánlatát elfogadja 

és  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozóan a Sopron 

és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 2018. január 

01-i hatálybalépéssel határozott időre, 2020. június 30-ig szóló szerződés 

megkötésével egyetért.  Egyben felhatalmazza a polgármestert a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés aláírására.    

  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

Szentgotthárd, 2017. november 16.  

 

        Huszár Gábor   

                   polgármester    

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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Tárgy: Közcélú közvilágítási használati megállapodás 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. november 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közvilágításról való gondoskodás a települések közigazgatási területén a 2011. évi 

CLXXXIX törvény 13§ (1) 2. alapján az Önkormányzat kötelezettsége. 

A közvilágításról való gondoskodás feladatának teljesítése érdekében Közvilágításra 

kötelezett (Szentgotthárd Város Önkormányzata) a 2007. évi LXXXVI törvény a villamos 

energiáról (továbbiakban VET) 34 § (1) alapján jogosult közvilágítási berendezéseket az 

elosztóhálózat tartószerkezetein és létesítményeiben elhelyezni és üzemben tartani, az 

Elosztói engedélyest ezzel kapcsolatban tűrési és együttműködési kötelezettség terheli. 

A VET 34 § (4) előírja, hogy a Közvilágításra kötelezett és az  Elosztói engedélyes (E.ON 

Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt) közti együttműködéssel összefüggő kérdéseket közcélú 

közvilágítási használati megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodásnak ki kell terjednie a 

közvilágítási berendezéseknek az elosztóhálózat tartószerkezetein és létesítményeiben történő 

elhelyezésre, üzemeltetésre, valamint a Felek együttműködésének összes részletére. 

A fentiek alapján szükséges a Közcélú közvilágítási használati megállapodás (1. sz. melléklet) 

megkötése az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel. 

Hatásvizsgálat 

 

- Mi indokolja, miért szükséges? A hatályos törvényi előírások szerint szükséges e 

megállapodás aláírása. Fontos, hogy a megállapodás a szerződés szintjén átláthatóbb, 

értetőbb és követhetőbb viszonyokat termt.   

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

feltételek? Nem releváns 

- Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Nem releváns. 

- Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Nem releváns.  

- Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Az önkormányzati kötelező feladatának a 

biztosítása e közszolgáltatási szerződés nélkül törvénysértő módon valósulna meg.   

- Az előterjesztés adminisztratív terhei: Az új szerződést meg kell kötni az E.ON Észak-

dunántúli Áramhálózati Zrt-vel 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat  megtárgyalni,  elfogadni, továbbá a beadásához 

szükséges Közcélú közvilágítási használati megállapodás (1. számú melléklet) aláírásához 

hozzájárulni szíveskedjenek. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú  

melléklete szerinti Közcélú közvilágítási használati megállapodást elfogadja és 
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meghatalmazza Szentgotthárd város polgármesterét Huszár Gábort a Megállapodás E.ON 

Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel történő  aláírására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2017. november 14. 

         Huszár Gábor  

         Polgármester   

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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Tárgy: Közszolgáltatási szerződés távhőszolgáltatásra 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. november 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv.”) 

13.§ (1) bekezdésének 20. pontja szerint a távhőszolgáltatás a helyi közügyek, valamint a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe 

tartozik. 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény („Tszt”) 12.§ (1) bekezdése alapján a 

távhő termelése és szolgáltatása engedélyköteles tevékenységnek minősül. ATszt.6.§ (1) 

bekezdése értelmében, az Önkormányzat engedélyes útján köteles biztosítani a 

távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását. 

A RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a  Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott, 1140/2012 számú működési engedély alapján, az 

abban meghatározott ellátási területen/Szentgotthárd város területén/ 1992. december 1.-től,  

megszakítás nélkül jelenleg is, távhőszolgáltatási és a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal által kiadott,  1139/2012. számú távhőtermelői működési engedély 

alapján távhőszolgáltatási célú távhőtermelői, a 1139/2012 számú távhőszolgáltatási 

engedély alapján távhőszolgáltatói  tevékenységet végez. 

A 2014-2020 programozási időszakban, a KEHOP keretében lehetőség nyílik a 

távhőszolgáltatást végző vállalkozások részére a távhőrendszerek fejlesztéséhez, 

energiahatékonyságának javításához, megújuló energiaforrások felhasználásához, 

közszolgáltatásért járó ellentételezés támogatási kategóriában elnyerhető támogatási 

pályázatok benyújtására. 

Az eredményes pályázat feltétele, hogy az adott pályázat benyújtásakor a támogatást igénylő 

Közszolgáltatónak határozott időre, de legalább a projekt fizikai befejezését követő 5 és 

legfeljebb 10 naptári évre szóló időszakra a 2012/21/EU bizottsági határozatban foglaltaknak 

megfelelő tartalommal közszolgáltatási szerződéssel kell rendelkeznie. 

A fentiek alapján szükséges a Közszolgáltatási szerződés (1. sz. melléklet) megkötése a 

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal. 

 

Hatásvizsgálat 

 

- Mi indokolja, miért szükséges? Önkormányzat által ellátandó közszolgáltatás 

megvalósítása esetén előírás közszolgálati szerződés megkötése. A távhőszolgáltatás 

esetén nincs más lehetőség mint a Régióhő KFT-vel való szerződéskötés.  

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

feltételek? Nem releváns 

- Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Nem releváns. 

- Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Nem releváns.  

- Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Az önkormányzati kötelező feladatának a 

biztosítása e közszolgáltatási szerződés nélkül törvénysértő módon valósulna meg.   

- Az előterjesztés adminisztratív terhei: Az új szerződést meg kell kötni a Régióhő Kft-

vel. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat  megtárgyalni,  elfogadni, továbbá a 

Közszolgáltatási szerződés (1. számú melléklet) aláírásához hozzájárulni szíveskedjenek. 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú  

melléklete szerinti Közszolgálati szerződést elfogadja és meghatalmazza Szentgotthárd város 

polgármesterét, Huszár Gábort a Szerződés aláírására a RÉGIÓHŐ KFT-vel.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor Polgármester 

 

Szentgotthárd, 2017, november 17. 

 

         Huszár Gábor 

  Polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről  Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970  

Szentgotthárd, Széll K. tér 11., Törzsszám: 733722, adószám:15733720-2-18, képviseli: 

Huszár Gábor polgármester), továbbiakban mint Önkormányzat 

 

másrészről a RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 9900 Körmend, Rákóczi Ferenc u. 23., Cg.szám: 18-09-101117 , adószám: 

11301264-2-18, képviseli: Németh István ügyvezető) mint közszolgáltató - a továbbiakban 

Közszolgáltató – /együttese: Felek/ között a mai napon, és az alábbi feltételekkel: 

 

 PREAMBULUM 

 

(A) A Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv.”) 

13.§ (1) bekezdésének 20. pontja szerint a távhőszolgáltatás a helyi közügyek, valamint a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe 

tartozik. 

 

(B) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény („Tszt”) 12.§ (1) bekezdése alapján 

a távhő termelése és szolgáltatása engedélyköteles tevékenységnek minősül. ATszt.6.§ (1) 

bekezdése értelmében, az Önkormányzat engedélyes útján köteles biztosítani a 

távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását.  

 

(C) Közszolgáltató, mint engedélyes,  a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

által kiadott, 1140/2012 számú működési engedély alapján,az abban meghatározott ellátási 

területen/Szentgotthárd város területén/ 1992. december 1.-től,  megszakítás nélkül jelenleg 

is, távhőszolgáltatási és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott,  

1139/2012. számú távhőtermelői működési engedély alapján távhőszolgáltatási célú 

távhőtermelői, a 1139/2012 számú távhőszolgáltatási engedély alapján távhőszolgáltatói  

tevékenységet végez. A működési engedélyek jelen szerződés 1. számú nélkülözhetetlen 

mellékletét képezik.  

 

(D) A 2014-2020 programozási időszakban, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program (KEHOP) keretében lehetőség nyílik a távhőszolgáltatást végző vállalkozások 

részére a távhőrendszerek fejlesztéséhez, energiahatékonyságának javításához, megújuló 

energiaforrások felhasználásához, közszolgáltatásért járó ellentételezés támogatási 

kategóriában elnyerhető támogatási pályázatok benyújtására. 

 

(E) A közszolgáltatásért járó ellentételezés támogatási kategóriában elnyerhető 

támogatásoknak meg kell felelniük a 2012/21/EU bizottsági határozat (az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás 

ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról – HL L 7., 

2012.1.11.3-10.o.,a továbbiakban „Bizottsági Határozat”) előírásainak. 

 

(F) Az eredményes pályázat feltétele, hogy az adott pályázat benyújtásakor a támogatást 

igénylő Közszolgáltatónak határozott időre, de legalább a projekt fizikai befejezését követő 5 

és legfeljebb 10 naptári évre szóló időszakra a 2012/21/EU bizottsági határozatban 

foglaltaknak megfelelő tartalommal közszolgáltatási szerződéssel kell rendelkeznie.  
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(G) Felek a pályázati felhívások szerinti feltételeknek való megfelelőség érdekében, jelen 

közszolgáltatási szerződést („Szerződés”) kötik. 

 

I. fejezet 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. A szerződés tárgya 

Felek jelen Szerződésben a távhőszolgáltatás, mint közszolgáltatás Közszolgáltató általi 

ellátásának a Bizottsági Határozat követelményeinek megfelelő feltételeit rögzítik.  

 

2. Felek nyilatkozatai 

2.1. Önkormányzat nyilatkozata 

 

2.1.1. Önkormányzat kijelenti, hogy a magyar jogszabályok alapján létrejött és 

működő települési önkormányzat.  

 

2.1.2. ATszt.6 § (1) bekezdése alapján, Önkormányzat törvényben előírt 

kötelezettsége Szentgotthárd településen a távhőszolgáltatással ellátott 

létesítmények távhővel való ellátásának biztosítása, amelynek engedélyes útján 

köteles eleget tenni. 

 

2.2. Közszolgáltató nyilatkozata 

 

2.2.1. Közszolgáltató kijelenti, hogy a magyar jogszabályok szerint létrejött, 

bejegyzett, korlátolt felelősségű társaság formában működő gazdasági társaság. 

Közszolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, 

felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt. Közszolgáltató jelen szerződés 

aláírásakor 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonata jelen szerződés 2. számú 

nélkülözhetetlen mellékletét képezi. 

 

2.3. Felek együttes nyilatkozata 

 

2.3.1. Felek rögzítik, hogy Önkormányzat Közszolgáltató részére semmilyen 

formában, sem közvetlenül, sem közvetve nem nyújt az Európai Unió 

Működéséről szóló Szerződés („EUMSz”) 107. cikke (1) bekezdése szerinti 

állami támogatásnak minősülő támogatást, vagy az EUMSz 106. cikke (2) 

bekezdése szerinti, közszolgáltatással járó ellentételezést, vagy más előnyt. 

 
2.3.2. Felek kijelentik továbbá, hogy Közszolgáltató a Szerződés hatályba lépésekor 

Közszolgáltató az 51/2011 (IX: 30.) NFM rendelet szerinti távhőszolgáltatási támogatás 
összegén kívül más jogcímen állami/önkormányzati támogatásban, kedvezményben 
nem részesül. 
 

2.3.3. Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatást igénybe vevő felhasználók által fizetett 

szolgáltatási díj, illetve a távhőszolgáltatás csatlakozási díja nem minősül az 

Önkormányzattól átengedett bevételnek, így e díjbevétel nem minősül 

közszolgáltatással járó ellentételezésnek sem.   
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2.3.4. Felek ennek megfelelően jelen szerződést kizárólag a közszolgáltatásért járó 

ellentételezés támogatási kategóriában elnyerhető támogatásokra vonatkozó 

pályázati lehetőségeken való részvétel érdekében kötik meg. 
 

2.3.5. Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatás ellátásához szükséges, meglévő 

távhőtermelő és távhőszolgáltatást biztosító létesítmények, berendezések a 

Közszolgáltató tulajdonát képezik. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a 

pályázatokon elnyert támogatással megvalósuló beruházásokat saját nevében és 

javára végzi, és a beruházás eredményeként létrejövő eszközöket saját 

könyveiben aktiválja. 

 

2.3.6.  A Szerződés hatályba lépése, időtartama 

 

2.4.1. Jelen Szerződés az aláírásának napján lép hatályba, és 10 éves időtartamra szól. 

 

2.4.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Szerződés időtartama 

alatt olyan projekt megvalósításához nyer támogatást Közszolgáltató, amelynek 

fenntartási időszaka a jelen Szerződés lejártát követő időpontra esik, Felek a 

jelen Szerződés lejárta előtt legkésőbb hat hónappal – feltéve, hogy jogszabály 

azt nem tiltja– legalább az érintett projekt fenntartási időszakának végéig, de 

legfeljebb 10 évvel meghosszabbítják jelen Szerződés időtartamát, vagy újabb, 

legalább a fenntartási időszak végéig, de legfeljebb 10 évre szóló 

közszolgáltatási szerződést kötnek. 

 

2.4.3.Felek rögzítik, hogy amennyiben a 2.4.2. pont szerinti szerződéshosszabbításra, 

vagy új szerződés megkötésére jogszabályi, vagy uniós előírások következtében 

nem kerülhet sor, Közszolgáltató maga viseli az adott projekthez kapcsolódó 

fenntartási kötelezettség esetleges megszegése miatti szankciókat, amennyiben 

az neki felróható okból állt elő.  
 

 

 

II. Fejezet 

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS ANNAK 

ELLENTÉTELEZÉSE 

 

3. A közszolgáltatási kötelezettség 

 

3.1. A közszolgáltatási kötelezettség jellege 

 

3.1.1. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató jelen szerződés szerinti közszolgáltatási 

kötelezettsége kizárólag a távhőszolgáltatási és az ezzel összefüggő 

távhőtermelői feladatokra terjed ki.  

 

3.1.2. A közszolgáltatás ellátásnak részletes feltételeit és Közszolgáltató 

kötelezettségeit a Tszt. és az annak végrehajtásáról szóló 157/2005.(VIII.15.) 

Korm. rendelet („Kormányrendelet”) – különös tekintettel e rendelet 3. számú 

mellékletét képező Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzatra -  továbbá az 

Önkormányzat képviselő-testületének 11/1999. (X.21.) sz. rendelete valamint a 

tevékenység végzésére jogosító működési engedélye(i)és a Közszolgáltató 
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Üzletszabályzata határozza meg. A mindenkor hatályos Üzletszabályzat jelen 

szerződés 4. számú mellékletét képezi. 

 

3.1.3. Közszolgáltató legalább kétévente köteles a jelen szerződés tárgya szerint 

végzett közszolgáltatással összefüggő, reprezentatív mintán alapuló ügyfél 

elégedettségi felmérést végezni és az annak eredményéről készült 

jelentést/összegzést, illetve az ügyfél-elégedettség növelése érdekében 

esetlegesen készült intézkedési tervet az Önkormányzat rendelkezésére 

bocsátani.  

 

3.2. A közszolgáltatási kötelezettség időtartama 

 

3.2.1. Felek a Határozat követelményeinek betartása érdekében megállapodnak 

abban, hogy közszolgáltató jelen Szerződés teljes időtartamán belül köteles a 

közszolgáltatást a jelen Szerződés 1. melléklete szerinti működési engedélyben 

meghatározott ellátási területen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően folyamatosan működtetni és fenntartani. 

 

3.3. A Közszolgáltató által végzett közszolgáltatással érintett vállalkozások és terület 

 

3.3.1. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató által ellátandó, jelen Szerződés tárgya 

szerinti távhőszolgáltatás végzésére jogosító és jelen szerződés mellékletét 

képező működési engedélyben rögzített ellátási területen, más gazdálkodó 

szervezet, mint távhőszolgáltatás végzésére jogosult engedélyes nem működik. 

 

3.3.2. Felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató által távhőszolgáltatással ellátandó 

terület megegyezik az e tevékenység végzésére jogosító és jelen szerződés 1 

mellékletét képező működési engedélyben meghatározott ellátási területtel. 

 

3.3.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Közszolgáltató által 

távhőszolgáltatással ellátandó, az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó 

terület a működési engedélyben módosul, úgy a módosított, vagy új működési 

engedéllyel a jelen Szerződés 1. számú melléklete automatikusan kiegészül 

minden további szerződésmódosítás nélkül.  

 

3.4. A Közszolgáltatót megillető kizárólagos jog 

 

3.4.1. Felek megállapítják, hogy Közszolgáltatónak a működési engedélyben 

meghatározott ellátási területen a Tszt. 16.§ (2) bekezdése alapján kizárólagos 

joga áll fenn a távhőszolgáltatásra, amely a működési engedély a Tszt. 20.§-a 

szerinti visszavonásáig, illetve más engedélyes kijelöléséig tart. 

 

3.5. Értesítés 

 

3.5.1. Közszolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles 

Önkormányzatot tájékoztatni: 

 

- bármely olyan eseményről, amely veszélyezteti a jelen szerződés szerinti 

közszolgáltatás teljesítését, 

- a Közszolgáltató tevékenységével összefüggő környezetvédelmi 

jogszabályi előírások lényeges változásairól, 
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- a tudomására jutó olyan jogszabályi változásokról, amelyek a jelen 

szerződés módosítását teszik szükségessé. 

 

3.6. Közreműködők, alvállalkozók igénybevétele 

 

3.6.1. Közszolgáltató közreműködők, alvállalkozók igénybevételére a rá irányadó 

jogszabályok szerint jogosult.  

 

3.6.2. Közszolgáltató az általa bevont alvállalkozók, egyéb közreműködők 

teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.  

 

3.6.3. Közszolgáltató az alvállalkozók és egyéb közreműködők által okozott károkért 

teljes helyállási kötelezettséggel tartozik.   

 

3.7.  A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai 

 

3.7.1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis 

maior akadályozza meg, amely a jelen szerződés aláírásának időpontja után 

következett be. 

 

3.7.2. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 

munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 

zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 

villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, 

előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek 

fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni. 

 

3.7.3. Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy 

tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 

késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 

 

3.7.4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan körülmények, különösen vis maior 

események fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, 

azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető 

időtartamát és valószínű hatását. Ha Önkormányzat írásban másképp nem 

rendelkezett, a Közszolgáltatónak folytatnia kell a jelen szerződés szerinti 

kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen 

megvalósítható. 

 

4. A közszolgáltatás ellentételezése,közszolgáltatási kötelezettség teljesítése 

 

4.1. A pályázaton elnyert, közszolgáltatással járó ellentételezés kiszámítása 

 

4.1.1. Felek rögzítik, hogy a pályázaton elnyert, közszolgáltatással járó ellentételezés 

formájában megítélt támogatás kiszámítására az adott pályázat útmutatója 

szerint kerül sor.  

 

4.1.2. A közszolgáltatással járó ellentételezésként az állam vagy az Önkormányzat 

által, vagy az állami/önkormányzati erőforrásokból bármilyen formában 

megítélt kedvezmény (támogatás) éves összege és az adott pályázatban elnyert 

támogatás éves összege együtt sem érheti el a 15 millió euró összeget. 

 



2017. november 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
115 

4.1.3. Az ellentételezés éves összegét a Bizottsági Határozat 5. cikke szerint kell 

megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás 

ellátásának nettó költségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátáshoz 

kapcsolódó, sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. 

 

4.1.4. . Nem tartozik a közszolgáltatással járó ellentételezés fogalom-körébe a 

közszolgáltatás igénybe vevői által megfizetett szolgáltatási díj, függetlenül 

attól, hogy azt hatósági árként állapítják-e meg. 

 

4.1.5. Közszolgáltató a figyelembe vehető költségek körében, a pályázat keretében 

tervezett beruházás teljes bekerülési költségét figyelembe veszi, az ésszerű 

nyereség a pályázati felhívásban meghatározottak szerint, a közszolgáltatással 

összefüggő saját tőkére vetítetten a 6 %-os mértéket nem haladja meg. 

 

4.1.6. Közszolgáltató a költségek fedezetéül az alábbi bevételeket veszi figyelembe: 

- a közszolgáltatásból származó teljes bevétel; 

- egyéb tevékenységekből származó nyereségnek az adott tevékenységekre eső, 

sajáttőke-arányos 6%-át meghaladó mértékű nyeresége:  

 a termálkút üzemeltetés és külső megrendelésre végzett munkák bevételéből 
és 

 bérbeadásból, illetve 

-A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági 

felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás 

díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet alapján járó 

támogatás;  

 

4.1.7. Amennyiben Közszolgáltató a közszolgáltatáson kívül eső tevékenységet is 

végez, akkor a Bizottsági Határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a 

közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor az 

általános közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól 

elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek 

elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső 

tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a 

közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre 

nem adható ellentételezés. 

 

4.1.8. Közszolgáltató kijelenti, hogy a pályázat keretében esetlegesen elnyert 

beruházási támogatás kiszámításához a közszolgáltatás költségeit és 

ráfordításait az egyéb tevékenységek költségeitől és ráfordításaitól 

elkülönítetten, a közszolgáltatással és az egyéb tevékenységekkel egyaránt 

összefüggő költségeket és ráfordításokat pedig a számviteli politikájában 

meghatározott költségfelosztás szabályai szerint, a közszolgáltatásra, eső 

mértékben veszi figyelembe. 

 

4.1.9. Közszolgáltató minden eszközt és forrást, bevételt és ráfordítást a számviteli 

törvény szerint meghatározott számviteli politikában rögzített, egységes és 

következetes számviteli elszámolás alapján tart nyilván olyan módon, hogy az 

egyes tételek közszolgáltatási tevékenységhez való hozzárendelésének 

módszere egyértelműen megállapítható legyen.  

 

A pályázaton elnyert támogatással megvalósított beruházásokból származó 

költségmegtakarítás felhasználása, és annak ellenőrzése 
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4.1.10. A pályázaton elnyert támogatással megvalósított beruházásokból 

származó, a Közszolgáltatónál jelentkező egyéb, a projektet terhelő 

költségekkel csökkentett nettó költségmegtakarítást a lakossági 

távhőszolgáltatási díjat terhelő költségek megállapításánál csökkentő 

tényezőként Közszolgáltató köteles figyelembe venni. E kötelezettségéről és 

annak teljesítéséről a Tszt. VII. fejezetében előírtak szerinti ár-megállapítási 

eljárásban köteles a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási  Hivatalt 

(„Hivatal”).A ténylegesen elért költségmegtakarítás kiszámítására az adott 

pályázat útmutatójában meghatározott számítási módszert kell alkalmazni. 

 

4.1.11. Közszolgáltató köteles a projekt beruházási szakaszát lezáró 

zárójelentés jóváhagyásától számított 5. év végéig, a távhőszolgáltatás díjának 

változásairól az adott projektben illetékes Irányító Hatóságot írásban 

tájékoztatni. A tájékoztatás kötelező melléklete a támogatással megvalósult 

beruházásokból származó költségmegtakarítás felhasználására vonatkozó 

kötelezettség teljesítéséről szóló, a Hivatal által kiadott igazolás. 

 

4.2. A Közszolgáltató gazdálkodása, a gazdálkodási adatok nyilvánossága 

 

4.2.1. Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a jelen 

Szerződéssel vállalt közszolgáltatás folyamatosan, maradéktalanul biztosított és 

finanszírozható legyen. 

 

4.2.2. A közszolgáltatáson kívül végzett, egyéb tevékenységből származó veszteséges 

gazdálkodásért Közszolgáltató teljes körű helytállással tartozik, a keletkezett 

veszteség a közszolgáltatás díját nem terhelheti. 

 

4.2.3. Közszolgáltató minden tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles az előző évi 

gazdálkodásáról részletes beszámolót készíteni, amely a számviteli törvényben 

előírtak mellett, a Közszolgáltató számviteli politikájában meghatározottaknak 

megfelelően, elkülönítetten tartalmazza a tárgyévben realizált, a közszolgáltatás 

ellátásához, illetve az egyéb tevékenységhez kapcsolódó bevételeket, közvetlen 

költségeket és ráfordításokat, a működtetés általános költségeit és ráfordításait, és 

az egyes tevékenységek eredményét. A tényadatok alapján Közszolgáltató köteles 

bemutatni a tervtől való eltéréseket és azok okait. 

 

4.2.4. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi 

eszközöknek a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását biztosító 

üzemeltetését és karbantartását elvégezni. 

 

4.2.5. Közszolgáltató köteles legalább a közszolgáltatás ellátását biztosító 

létesítményekre, eszközökre, berendezésekre ésszerű vagyonbiztosítást kötni és 

fenntartani. 

 

4.2.6. A közszolgáltatás ellátásához szükséges eszközök tekintetében bekövetkezett 

káresemények esetén Közszolgáltató köteles a vagyonbiztosítás alapján kifizetett 

kártérítési összegeket a károsodott eszközök helyreállítására, illetve pótlására 

felhasználni mindaddig, amíg azok gazdaságos üzemeltetése ezáltal ésszerűen 

helyreállítható. 
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4.2.7. Közszolgáltató eszközein nem alapítható olyan teher (pl. zálogjog, jelzálogjog, 

óvadék, követelés biztosítására irányuló engedményezés vagy bármely más 

szerződés vagy megállapodás, amelynek célja valamely személy 

kötelezettségeinek biztosítása), amely a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését 

veszélyezteti. 

 

4.2.8. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a Tszt. és a Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően köteles gazdálkodási adatainak közzétételére. 
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5. A túlkompenzáció elkerülése, visszafizetése 

 

5.1. Együttműködés 

 

5.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy, a jogszabályokban előírt hatás-és 

feladatkörüket túl nem lépve, teljes körű együttműködésre törekednek az 

esetleges túlkompenzáció elkerülése érdekében. 

 

5.2. Beszámolás 

 

5.2.1. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató az esetleges túlkompezáció 

ellenőrizhetősége érdekében köteles az adott projekt fenntartási időszaka alatt 

évente, legkésőbb az üzleti évet követő év június 15 napjáig elszámolni a 

közszolgáltatás működtetéséből származó bevételekkel, költségekkel és 

eredménnyel, az üzleti évről készült, könyvvizsgáló által felülvizsgált és a 

Közszolgáltató legfőbb szerve által jóváhagyott beszámolónak az illetékes 

Irányító Hatóság részére történő benyújtásával. Az elszámolást, tájékoztatás és 

ellenőrzés céljából Közszolgáltató egyidejűleg köteles Önkormányzat részére 

is megküldeni. 

 

5.2.2. Az Önkormányzat jogosult az elszámolást ellenőrizni, vagy megfelelő 

szakemberrel ellenőriztetni és amennyiben az abban foglaltakkal nem ért egyet, 

arról – a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett – jogosult az illetékes 

Irányító Hatóságot írásban tájékoztatni.  

 

5.3. Túlkompenzáció visszafizetése 

 

5.3.1. Ha a Közszolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének 

megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a 

kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie.  

 

5.3.2. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves 

ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő 

időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. 

 

5.3.3. A Közszolgáltató a támogatásokról olyan elkülönített elszámolást köteles 

vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) 

bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek. 

 

 

6. A közszolgáltatási díj megállapításának és érvényesítésének főbb szabályai 

 

6.1. Irányadó szabályok 

 

6.1.1. Felek rögzítik, hogy a távhő termelésére és szolgáltatására vonatkozó árak 

(díjak) megállapítására, és a kapcsolódó információk nyilvánosságra hozatalára 

a Tszt. 57-57./F §-aiban, valamint az 50/2011.(IX.30.) és az 51/2011.(IX.30.) 

NFM rendeletben foglaltak az irányadók. 

 

6.2. Rendeletalkotás 
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6.2.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Tszt. 6.§ (2) bekezdése 

szerinti önkormányzati rendeletének tervezetét Felek előzetesen egyeztetik.  

 

6.3. Egyéb ármegállapításra vonatkozó rendelkezés 

 

6.3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a hatósági ármegállapítás hatálya alá nem 

tartozó távhőszolgáltatás árát Közszolgáltató a Tszt. 57.§ (2) bekezdésében 

meghatározott elvek alapján, saját hatáskörben jogosult megállapítani. 

 

6.4. Kötelezettségvállalás 

 

6.4.1. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy rendeletalkotási jogkörében 

eljárva nem hoz olyan döntést, amely a Közszolgáltató által elnyert támogatás 

célját, vagy Közszolgáltató fenntartási időszak alatti kötelezettségeit 

veszélyezteti, vagy meghiúsítja. 

 

7. A közszolgáltatás ellátásának és a Közszolgáltató gazdálkodásának ellenőrzése 

 

7.1. Ellenőrzési jog 

 

7.1.1. A Hivatal a Tszt. 4.§-ban foglaltak szerint ellenőrzi a távhőtermelő és 

távhőszolgáltató működési engedélyében előírt követelmények, feltételek 

betartását. 

 

7.1.2. Az Önkormányzat jegyzője a Tszt. 7.§ (1) bekezdés c)-d) pontjai alapján 

ellenőrzi a távhőszolgáltató tevékenységét az üzletszabályzatában foglaltak 

betartása szempontjából. 

 

7.1.3. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzata Hivatal és a jegyző 

hatáskörét nem érintve, jogosult a Közszolgáltató jelen szerződésben vállalt 

kötelezettségei teljesítését – saját maga vagy szakértő bevonásával – 

ellenőrizni.  

 

7.2. Az önkormányzat által végzett ellenőrzésben való együttműködés 

 

7.2.1. Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel 

(ideértve az Önkormányzat által megbízott szakértőket is) együttműködni, 

számukra minden, az ellenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges illetve 

jogszabályokban előírt jogok és kötelezettségek ellátásához szükséges 

információt és támogatást megadni. 

 

7.2.2. Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy Önkormányzat 

közvetlenül, vagy arra kijelölt, szakmailag felkészült megbízottja 

ellenőrizhesse Közszolgáltató adatszolgáltatásának hitelességét és a jelen 

szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését. Közszolgáltató köteles 

közreműködni abban, hogy az Önkormányzat vagy megbízottja az ellenőrzés 

feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. 

 

7.2.3. Az Önkormányzat megbízásából ellenőrzést végző személy jogosult: 

 

- az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, 

elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban 
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meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni, 

azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, 

- a Közszolgáltató vezetőjétől és/vagy bármely alkalmazottjától írásban vagy 

szóban felvilágosítást, információt kérni. 

 

7.2.4. Az Önkormányzat megbízásából ellenőrzést végző személy köteles: 

 

- tevékenységének megkezdéséről a Közszolgáltató vezetőjét az ellenőrzés 

megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatni, és megbízólevelét 

bemutatni, 

- jogait oly módon gyakorolni, hogy a Közszolgáltató működését, tevékenységét 

a lehető legkisebb mértékben zavarja, 

- megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe 

foglalni és a jelentéstervezetet, valamint – a Közszolgáltató vezetője által, a 

jelentéstervezetre tett észrevételeinek egyeztetését követően – a végleges 

jelentést a Közszolgáltató vezetőjének megküldeni, 

- az adott munkaterületen érvényes munkavédelmi előírásokat betartani. 

 

7.2.5. Közszolgáltató vezetője, illetve dolgozója jogosult: 

 

- az ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve 

megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést 

megtagadni, 

- az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, 

- az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre a helyszínen 

vagy írásban 8 (nyolc) napon belül észrevételt tenni. 

 

7.2.6. Közszolgáltató vezetője, illetve dolgozója köteles: 

 

- az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni, 

- az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, 

felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést 

biztosítani, 

- az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, 

okmányok, adatok) teljességéről nyilatkozni, 

- az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket 

megteremteni, 

- az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről 

Önkormányzatot írásban tájékoztatni. 

 

7.3. Helyszíni ellenőrzés 

 

Felek megállapodnak abban, hogy helyszíni ellenőrzésre kizárólag – jogszabályokban 

előírt jogosultságok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése esetén ésszerű időpontban 

meghatározott – előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor, és a helyszíni 

ellenőrzés az indokolt és szükséges mértéket meghaladóan nem zavarhatja a 

közszolgáltatási tevékenység Közszolgáltató általi ellátását. 

III. Fejezet 

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 

 

8. A szerződés módosítása 
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8.1. Felek a Szerződés időtartama alatt elnyert pályázat esetén csak akkor módosíthatják 

a jelen Szerződést a fenntartási időszak alatt, ha a szerződéskötést követően – a 

szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a 

szerződés valamelyik fél lényeges vagy jogos érdekét sérti és a szerződés 

módosításához az adott pályázati konstrukcióban illetékes Irányító Hatóság 

előzetesen, írásban hozzájárult. 

 

8.2. A jelen Szerződés – bármelyik Fél írásbeli kezdeményezésére – csak írásba 

foglaltan módosítható. A módosítást a Felek erre megfelelő felhatalmazással 

rendelkező képviselői írják alá. 

 

9. A szerződés megszűnése 

 

9.1. Jelen szerződés megszűnik: 

 

- a benne meghatározott időtartam lejártával; 

- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 

- rendkívüli felmondással. 

 

9.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés határozott időtartamra köttetett, rendes 

felmondás útján nem szüntethető meg. 

 

10. A rendkívül felmondás szabályai 

 

10.1. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét 

súlyosan megszegi, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a 

szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű 

intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének 

ésszerű határidőn, de legkésőbb 60 napon belül eleget tenni, vagy a 

szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni. 

 

10.2. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem 

teljesíti, a másik fél jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejártát 

követő 6 hónapon belül írásban, hat hónapos felmondási idővel felmondani. 

 

10.3. Önkormányzat oldaláról felmondási oknak minősül különösen, ha 

Közszolgáltató 

- az ellene jelen szerződéskötés előtt megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról az 

Önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja; 

- ellen jelen szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul; 

- adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat 

hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott; 

- az Önkormányzat, vagy megbízottja által végzett ellenőrzés során, bizonyítottan 

hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz; 

- a közszolgáltatás ellátását szabályozó, ágazati jogszabályokban előírt 

kötelezettségeit megszegi. 

 

10.4. Közszolgáltató oldaláról felmondási oknak minősül különösen, ha az 

Önkormányzat 
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- Közszolgáltató szerződésszerű teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul 

akadályozza; 

- a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi és ezzel 

Közszolgáltatónak kárt okoz.  

 

10.5. Amennyiben a felmondás érvényessége tekintetében a felek között vita van, 

mindaddig, míg a jelen szerződés szerinti bíróság nem dönt a felek közötti 

jogvitában, a jelen szerződés rendelkezései hatályosak maradnak és a felek 

kötelesek teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket. 

 

 

IV. Fejezet 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

11. Kapcsolattartás a Felek között 

 

11.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos 

jognyilatkozataikat írásban, személyes kézbesítéssel, postai úton ajánlott 

tértivevényes küldeményként, vagy hitelt érdemlően igazolható módon telefax ill. 

elektronikus üzenet útján közlik egymással.  

 

11.2. A Felek rögzítik, hogy a kézbesítést az alábbi postacímeikre, telefax számokra 

illetve e-mail címekre lehet joghatályosan teljesíteni: 

 

Önkormányzat 

postacíme: 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.  

telefax száma: 94/553-019 

e-mail címe: polghiv@szentgotthard.hu       

Kapcsolattartó neve: Huszár Gábor polgármester 

akadályoztatása esetén: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

 

Közszolgáltató 

postacíme: 9900 Körmend, Rákóczi Ferenc u. 23.  

telefax száma: - 

e-mail címe: info@regioho.hu 

 

Kapcsolattartó neve: Németh István ügyvezető 

akadályoztatása esetén: 

 

11.3. Bármely Fél megváltoztathatja kapcsolattartó címét a másik Félnek küldött 

értesítéssel. A kapcsolattartó cím megváltozása az értesítéstől számított 5 munkanap 

elteltével válik hatályossá. 

 

11.4. Jelen szerződéssel összefüggő bármely értesítés vagy más közlés az alábbi 

időpontban válik hatályossá: 

 

- személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában (amely a kézbesítést 

elismerő átvételi elismervényen szerepel); 
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- tértivevényes levél útján történő továbbítás esetén a megérkezés időpontjában 

(amikor a címzett a tértivevényt aláírta); és 

 

- telefax útján történő továbbítás esetén, amikor azt feladták, feltéve, hogy a 

megszakítatlan továbbítást a küldő gép megerősíti azzal, hogy ha a címzett azt nem 

olvasható formában kapja kézhez, köteles a telefaxüzenet küldőjét (ha az 

azonosítható) erről haladéktalanul értesíteni. 

 

11.5. Az olyan értesítést vagy más közlést, amely a címzetthez a munkaidő elteltével 

vagy nem munkanapon érkezik, úgy kell tekinteni, mintha a következő munkanapon 

érkezett volna. 

 

12. Vitás ügyek rendezése; értelmezési kérdések 

 

12.1. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan 

együttműködnek. Esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban jóhiszemű 

tárgyalásos úton rendezik. 

 

12.2. A jelen Szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb 

közlésekre a magyar jog az irányadó, annak más jogra utaló szabályainak 

kivételével. 

 

12.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei 

által elfogadott – közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül alkalmazandó – 

közösségi jogszabályok, a Bizottsági Határozat, a Tszt., a Kormányrendelet, az 

50/2011.(IX.30.) NFM rendelet, valamint az 51/2011.(IX.30.) NFM rendelet, a Ptk., 

továbbá az e törvények által felhívott jogszabályok, a Mötv., a 2014–2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a 2014–2020 

programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 255/2014. (X. 10.) 

Korm. rendelet, valamint a közszolgáltatással járó pályázati konstrukcióra 

vonatkozó, a pályázati útmutatóban meghatározott, jelen szerződésben nem 

nevesített egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

12.4. Felek kijelentik, hogy abban az esetben, ha a jelen szerződés és annak 

mellékletei között értelmezési vita alakul ki, akkor a jelen szerződésben foglaltak az 

irányadók. 

 

12.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy szerződési nyilatkozataikat vita esetén úgy kell 

értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset 

összes körülményére tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint 

értenie kellett. 

 

cdp://1/95900004.TV/
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12.6. A Bizottsági Határozat 8. cikke értelmében Feleket 10 éves iratmegőrzési 

kötelezettség terheli. 

 

12.7. A jelen szerződés kizárólag magyar nyelven készült. 

 

12.8. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés nem azonos a Ptk. 6:256.§, illetve a 

Tszt. 37.§-a által szabályozott közszolgáltatási szerződésekkel. 

 

12.9. A jelen Szerződés a Felek között fennálló koncessziós/vagyonkezelési/bérleti-

üzemeltetési szerződésben foglaltakat nem módosítja,bármiféle ütközés esetén a 

koncessziós/vagyonkezelési/bérleti-üzemeltetési szerződés rendelkezései és a 

működési engedélyben foglaltak az irányadók. 

 

13. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés 5. számú mellékletében 

meghatározott,a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt 

források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről 

szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 2.§ 7. pontja szerinti távhőszolgáltatási és 

távhőtermelési közszolgáltatás ellentételezésére KEOP pályázaton elnyert beruházási 

támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan az egyedi projekt(ek)re vonatkozóan 

létrejött közszolgáltatás szerződés(ek) az adott projektek tekintetében a fenntartási 

időszak végével automatikusan megszűnnek, a továbbiakban az adott projektre 

vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségekre jelen szerződés rendelkezéseit kell 

alkalmazni 

 

14. Érvényesség 

 

14.1. Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a 

jelen szerződésből eredő jogait engedményezni vagy a jelen szerződésből eredő 

jogait és kötelezettségeit átruházni. 

 

14.2. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés 

egyéb részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a Felek érvényes, 

gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel 

váltják fel. 

 

14.3. A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljes körű 

felhatalmazással rendelkeznek. 

 

 

14.4. A jelen szerződés csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 

 

1.számú melléklet: Közszolgáltató működési engedélye(i) 

2. számú melléklet: Közszolgáltató hiteles cégkivonata 

3. számú melléklet: A Közszolgáltató és az Önkormányzat között létrejött, a 

távhőtermelő és távhőszolgáltató létesítmények, berendezések 

használatára, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó szerződés 

(ha van ilyen) 
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4. számú melléklet: Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata 

5. számú melléklet:  Közszolgáltató Üzletszabályzata 

6. számú melléklet: A KEOP pályázatokon elnyert, közszolgáltatással járó 

ellentételezés formájában nyújtott beruházási támogatás kapcsán 

az egyedi projektekre létrejött közszolgáltatási szerződések 

listája. 

 

 

Szerződő felek a szerződést megismerték, s mint akaratukkal mindenben egyezőt,  

jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2017. október …….. 

 

 

 

……………………………………… 

Önkormányzat képviseletében 

 

 

……………………………………… 

Közszolgáltató képviseletében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017. november 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
126 

Tárgy: 1/2017.(II.02.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017.11.29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2017.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. 2016.évi XC. tv /Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről/ alapján kapott 

támogatások, pótlékok 

 

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi kompenzációja  
Működési céltartalék                  1.318.820 Ft 

Fedezete:Működési célú ktgvitámog és kieg.tám.              1.318.820 Ft 

Ebből: kötelező feladat                 832.284 Ft 

 nem kötelező feladat   1.318.820 Ft 

 

Könyvtárban foglalkoztatottak 2017. évi kulturális illetménypótléka 

Működési céltartalék          553.881 Ft 

Fedezete:Településiönkorm.kultúrálisfel.támog.                 553.881 Ft 

Ebből: kötelező feladat     553.881 Ft 

 

Szociális ágazatban dolgozók 2017.évi szoc.összevont ágazati pótléka, Bölcsödei pótlék 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei           2.591.047 Ft 

Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

Városi Gondozási Központ /kötelező feladat/                993.278 Ft 

Családsegítő és gyermekj. Sz. /kötelező feladat/    1.597.769 Ft 

Működési céltartalék                 2.145.664 Ft 

Fedezete:  

Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.           4.736.711 Ft 

 Ebből: kötelező feladat                  3.399.237 Ft 

             nem kötelező feladat          1.337.474 Ft 

2. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 

Működési céltartalék                  1.681.527 Ft 

Fedezete:Települési önkorm. köznevelési felad.támogat./köt.feladat/           1.681.527 Ft 

 

3. Pénzmaradvány /2016.év/ - Társulás 

Működési céltartalék                19.794.083 Ft 

Város és községgazd./dologi kiadás/                3.000.000 Ft 

Pénzügyi lízing /finanszírozási kiad/                   300.000 Ft 

Önkormányzati ingatlanok felúj./10/2017 sz.hat Családsegítő felúj./                   4.000.000  Ft 

Ebből: dologi kiadás     184.000 Ft 

 felújítás  3.816.000 Ft 

Fedezete:  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei        - 27.094.083 Ft 

Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

SZEOB          - 5.418.817 Ft 

     Ebből: köt.fel.              - 3.251.290 Ft 

                nem köt.f.               - 2.167.527 Ft 
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Városi Gondozási Központ               - 15.985.509 Ft 

     Ebből: köt.fel.              - 14.088.923 Ft 

                nem köt.f.              -  1.896.586 Ft 

Családsegítő és gyermekj. Sz. /kötelező fel./  - 5.689.757 Ft 

 

4. Képviselő – testületi határozatok 

140/2017 sz. határozat Bölcsőde új csoport támogatása 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei          3.060.000 Ft 

Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

SZEOB /nem kötelező fel./    3.060.000 Ft 

Fedezete: Működési céltartalék            - 3.060.000 Ft 

 

5. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

A./ Önkormányzat 

Erdészet, egyéb erdőgazd.tev /dologi kiad./              4.060.192 Ft 

Fedezete: Működési bevétel                           2.710.192 Ft 

Brenner Kápolna vízbekötő, út /beruházás/                       - 1.350.000 Ft 

 

Oktatási intézmény fenntartása /dologi kiadás/             2.000.000 Ft 

Fedezete: 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei        - 2.000.000 Ft 

Társulás   - 2.000.000 Ft 

 

Pályázatok – beérkezett támogatási előlegek  

Várkert zöldterület fejlesztés /beruházás/           169.745.145 Ft 

Fedezete: Egyéb felh.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.       169.745.145 Ft 

 

Refektórium pályázat                        27.903.408 Ft 

Ebből: dologi kiadás    8.437.991 Ft 

 beruházás  19.465.417 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.             8.437.991 Ft 

     Egyéb felh.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.         19.465.417 Ft 

 

 

 

 

B./ Közös Hivatal 
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./ /09-10.hó/               327.533 Ft 

Ebből : személyi jutt.  292.024 Ft 

 munkaa.terh.j.    35.509 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv      324.147 Ft 

     Intézményfinanszírozás            3.386 Ft 

 

Adó, vám- és jövedéki igazgatás                     647.000 Ft 

Ebből : személyi jutt.    450.000 Ft 

 munkaa.terh.j.    197.000 Ft 

Fedezete: Önkormányzat igazg. tev.                       - 647.000 Ft 

Ebből : személyi jutt.  - 450.000 Ft 

 munkaa.terh.j.  - 197.000 Ft 

 

Közterület rendjének fenntartása                     431.000 Ft 

Ebből : személyi jutt.    300.000 Ft 
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 munkaa.terh.j.    131.000 Ft 

Fedezete: Önkormányzat igazg. tev.                 - 431.000 Ft 

Ebből : személyi jutt.  - 300.000 Ft 

 munkaa.terh.j.  - 131.000 Ft 

 

C./ Rendelőintézet 
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./      271.494 Ft 

Ebből : személyi jutt.    244.590 Ft 

 munkaa.terh.j.      26.904 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv      271.494 Ft 

 

Foglalkozás eü. alapellátás             17.400 Ft 

Ebből : személyi jutt.    12.000 Ft 

 munkaa.terh.j.      5.400 Ft 

Járóbeteg gyógyító szakellátás                    728.694 Ft 

Ebből : személyi jutt.    506.639 Ft 

 munkaa.terh.j.    222.055 Ft 

Járóbetegek gyógyító gond.                    104.000 Ft 

Ebből : személyi jutt.      72.000 Ft 

 munkaa.terh.j.      32.000 Ft 

Egészségügyi laboratóriumi szolg.                   138.000 Ft 

Ebből : személyi jutt.      96.000 Ft 

 munkaa.terh.j.      42.000 Ft 

Képalkotó diagnosztikai szolg.                     34.500 Ft 

Ebből : személyi jutt.      24.000 Ft 

 munkaa.terh.j.      10.500 Ft 

Fizikoterápiás szolg.                       34.500 Ft 

Ebből : személyi jutt.      24.000 Ft 

 munkaa.terh.j.      10.500 Ft 

Fogorvosi alapellátás           69.000 Ft 

Ebből : személyi jutt.      48.000 Ft 

 munkaa.terh.j.      21.000 Ft 

Háziorvosi alalpellátás - gyermekorvos         34.500 Ft 

Ebből : személyi jutt.      24.000 Ft 

 munkaa.terh.j.      10.500 Ft 

Család- és nővédelmi eü gond.          50.406 Ft 

Ebből : személyi jutt.      34.906 Ft 

 munkaa.terh.j.      15.500 Ft 

Ifjúság-eü.gondozás           69.000 Ft 

Ebből : személyi jutt.      48.000 Ft 

 munkaa.terh.j.      21.000 Ft 

Fedezetük:      

Járóbeteg gyógyító szakellátás /dologi kiadás/          - 1.280.000 Ft 

Járóbeteg gyógyító szakellátás /beruházás/                    1.420.447 Ft 

Fedezete: 

Egészségügyi laboratóriumi szolg. /beruházás/      - 43.372 Ft 

Képalkotó diagnosztikai szolg. . /beruházás/            - 1.221.418 Ft 

Fizikoterápiás szolg. /beruházás/                 - 155.657 Ft 

Hatásvizsgálat 

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. 
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A tervezett rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a 

költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni 

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

naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek. 

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

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

előírásokkal. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  

 

 

Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2017.évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 

Szentgotthárd, 2017. november 17. 

        

 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz.melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./… (…...) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 

1/2017.(II.2) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017 

(II.2) önkormányzati rendelete / továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a 

következő lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 4.642.222.748 Ft azaz négymilliárd-hatszáznegyvenkétmillió-

kettőszázhuszonkettőezer-hétszáznegyvennyolc forintban 

b) bevételi főösszegét 4.642.222.748 Ft azaz négymilliárd-hatszáznegyvenkétmillió-

kettőszázhuszonkettőezer-hétszáznegyvennyolc 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     2.428.424.642 Ft 

a) Intézményi működési bevételek:             202.283.023 Ft,  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1 540 500 000 Ft 

c) Működési támogatások:              362.659.726 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:             322.981.893 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek     1.577.252.002 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek             186 127.087 Ft 

b) Felhalmozási támogatások             0 Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek           1.391.124.915 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.             187.250.000 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:           4.192.926.644 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke: 449.296.104 Ft 

Ebből: 

a) működési pénzmaradvány    149.296.104 Ft, 

b) felhalmozási pénzmaradvány   300 000 000 Ft. 

 

 

(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  „ 

fejlesztési hitel     0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen:  449.296.104 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 2.162.739.448 Ft-ot 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra 2.173.051.165 Ft-ot 

c) támogatások kölcsönök nyújtására      34.991.100 Ft-ot 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 265.213.328 Ft-ot 

e) finanszírozási kiadásra 6.227.707 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  393.861.801 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata  96.784.196 Ft 

c) dologi kiadások előirányzata  945.669.177 Ft 

d) egyéb működési kiadásra  711.374.274 Ft 

 ebből   

da) műk. célú peszk átad. államh belülre       646.538.226 Ft  

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre 64.836.048 Ft  

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 0 Ft  

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata  15 050 000 Ft 

 Működési kiadások összesen:     2.162.739.448 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 

3.572.146 Ft összegben, melyből 

 

aa) a polgármester kerete 1.222.211 Ft 

ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 

 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 261.991.117 Ft összegben, az alábbiak szerint 

 

(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

a) Rendezvény Tört.Napok 1 000 000 Ft 

b) PKKE többlettámogatás         5.738.760 Ft 

c) háziorvosi rendelő rámpa               4 000 000 Ft 

c) Wifi kiépítése 647 700 Ft 

d) Intézménykarbantartás 3 000 000 Ft 
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f) Környezetv. alap 1 000 000 Ft 

g) Működési céltartalék 12.162.637 Ft 

h) Egyéb tartalék  pályázati önrész, 

felhalmozási kiadás 

94.868.737 Ft 

i) Kötött felhasználású pénzkészlet 32.859.178 Ft 

j) Rendelőintézeti tartalék 5.000.000 Ft 

k) Szennyvíz felújítás 34.943.079 Ft 

 

l) Költségvetési támog., pótlékok 66.771.026 Ft 

 

   

„5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 362.659.726 Ft 

állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 226 765 537 Ft nem kerül 

folyósításra.)” 

6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

              Huszár Gábor                                                      Dr.Dancsecs Zsolt  

    polgármester                       jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 2017. …….. 

  

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 
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Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

 

1.§ 

A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási 

kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.  

 

2.§ 

A rendelet tervezet ezen rendelkezései az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

 

3.§ – 4.§ 

A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei 

(esetünkben a 3. és 4. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a 

felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat és a tartalékot. Külön részletezésre 

kerül a céltartalék. 

 

5.§ 

Az állami költségvetésből járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is 

rendezi. 

 

6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz 
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Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. 11. 29-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Testület a 224/2017. számú Képviselő-testületi határozatában, a vagyongazdálkodási 

irányelvek felülvizsgálatakor egyetértett azzal, hogy az önkormányzati lakások hasznosítása 

során ki kell alakítani az összkomfortos önkormányzati lakások hasznosításának új rendjét, az 

új építésű (8 éven belül épült) lakások bérleti díjának megállapításához plusz kategóriát kell 

beépíteni a lakbérek megállapításáról szóló rendeletben szabályozott jelenlegi korrekciós 

tényezők közé, mely alapján szükséges a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Az októberi előterjesztésben az alábbiakról írtunk: 

„A teljesen új építésű lakások esetében megfontolásra javasoljuk azt, hogy a jelenlegi, 

lakbérek megállapításáról szóló rendeletünkben a bérleti díjak számolásánál alkalmazott 

korrekciós tényezők közé kerüljön egy plusz tényező. 

Természetesen több korrekciós tényező befolyásolja a bérleti díjat, településen belüli 

elhelyezkedés, emelet, komfortfokozat, fűtési mód. 

De most kimondottan a : „Korrekció a bérlakás építésének idejére tekintettel: A lakbér 4.§ (1) 

bek. szerinti mértékét 15 éven belül épített, vagy teljes felújításban részesült lakások esetén 

30%-kal növelni kell”. 

Ezt javasolnánk így kiegészíteni: 

„Korrekció a bérlakás építésének idejére tekintettel: A lakbér 4.§ (1) bek. szerinti mértékét 8 

éven belül épített lakások esetében 50%-kal , 9 - 15 éven belül épített, vagy teljes felújításban 

részesült lakások esetén 30%-kal növelni kell”. 

Ezen módosítás érezhető hatása a piaci alapon kiadott új lakásoknál jelentkezne –mivel 

azokat elsősorban piaci alapon kívánjuk bérbe adni-, melyek közelebb kerülnek a jelenlegi 

magánszektorban bérbe adott lakások díjához. 

 

Példaként szemléltetnénk a bérleti díj alakulását egy 50 m2-es, városközponti, egyedi 

gázkazános, 1. emeleti lakás esetében:” 

 bérleti díj/hó új 

építés és 30%-os 

korrekcióval 

 bérleti díj/hó új építés 

és 50%-os 

korrekcióval 

alaplakbér 8850.-Ft alaplakbér 8850.-Ft 

városközpont 10% 885.-Ft városközpont 10% 885.-Ft 

gázkazános fűtés 30 % 2655.-Ft gázkazános fűtés 30 

% 

2655.-Ft 

új építés 30 % 2655.-Ft új építés 50 % 4425.-Ft 

Paici alap 

(kedvezményes) 3-

szoros szorzótényező 

45.135.-Ft Paici alap 

(kedvezményes) 3-

szoros 

szorzótényező 

50.445.-Ft 

Paici alap 5-szörös 

szorzótényező: 

75.225.-Ft Piaci alap 5-szörös 

szorzótényező: 

84.075.-Ft 
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Tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

Társadalmi: Az összes új építésű lakás bérlőjére kihat, nekik a korábbi rendszerhez képest 

többletkiadást fog jelenteni.   

Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról bevétel növekedést jelent. 

Környezeti és egészségi következménye: nem releváns  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a változtatás valamennyi 8 éven belül épült 

lakásbérlőt érinti, egyszeri tájékoztatási kötelezettséget és módosítást jelent. Azonban  mivel 

nincs ilyen lakás bérbeadva, ezért valójában nem releváns. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: Marad a jelenlegi rendszer. 

 

Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. 

Szentgotthárd, 2017. november 15. 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                    jegyző 
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1.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének      /---. (---- ) 

önkormányzati rendelete 

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

és az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) 5. §. (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„(5)  Korrekció a bérlakás építésének idejére tekintettel: A lakbér 4.§ (1) bek. szerinti 

mértékét 8 éven  

belül épített lakások esetében 50%-kal , 9 - 15 éven belül épített, vagy teljes felújításban 

részesült lakások esetén 30%-kal növelni kell” 

 

2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

       

                 Dr. Dancsecs Zsolt                                             Huszár Gábor 

                         jegyző                                                        polgármester 

 

Kihirdetés: 
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Indoklás: 

 

1.§-hoz: Az új építésű lakásoknál a jelenlegi piaci viszonyokhoz jobban igazodó bérleti díj 

kerül megállapításra, továbbá a vagyongazdálkodási irányelveknek való megfelelés.  
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Tárgy: A fizető-parkoló rendszer üzemeltetésének tapasztalatai, 

fenntartásának, rendjének áttekintése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. november 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő- testületének 11/2001. (III. 29.) rendelete 

szabályozza Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszer és a fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjét.  

A fizető parkolókat Szentgotthárd város területén a SZET Szentgotthárdi Kft. üzemelteti. 

A parkolók üzemeltetéséről 2017. november 10-én a SZET Szentgotthárdi Kft. 

(továbbiakban: üzemeltető) elkészítette beszámolóját, mely az 1. számú mellékletben 

olvasható. 

A beszámoló több a város parkolási rendszerét érintő problémát, és az ezek megoldására 

szolgáló javaslatokat fejt ki, amelyek a következők: 

 

1. Az elsődleges probléma a jegykiadó automaták elöregedése. Jelenleg 12 automatából 

8 működik, ami nem csak forgalomcsökkenést eredményez, hanem a parkolási 

rendszert igénybevevők körében is bosszúságot okoz. Az automaták javítására költött 

összegek elérik az új készülékek árait, így az üzemeltető javasolja újak beszerzését a 

hatékony, költségtakarékos, felhasználóbarát üzemeltetés érdekében. A beszámoló 

alapján 6 db automata beszerzése tervezi az üzemeltető, javaslatuk szerint 3 éves 

részletfizetéssel, majd 3 év múlva újabb 6 db automatát javasolnak beszerezni és így 3 

év alatt meg tudna újulni a fizetőparkolás rendszere. Ennek a finanszírozását a SZET 

Szentgotthárdi Kft. abban az esetben tudná vállalni, ha nem kell más veszteséges 

ágazatokat a fizető-parkoló ágazat nyereségéből finanszíroznia. 

2. A bevételek növelésének egy része visszaforgatható lenne a rendszer felújítására, így a 

beszámolóban a várakozási díj emelését javasolják az A) díjosztályú járművek esetén 

jelenlegi 240 Ft/óráról 320 Ft/órára, B) díjosztályú járművek esetén pedig 720,- 

Ft/óráról 1000 Ft/órára. Ebben az esetben többnyire nem a helyi lakosok fizetnének 

többet, hiszen a többség él a kedvezményes éves bérlet vásárlásának lehetőségével. A 

díjemelés elfogadása esetén a helyi rendeletünket módosítani szükséges. A közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi törvény (továbbiakban: Kkt.) 15/A. § (5) bekezdése 

értelmében a parkolási díjak meghatározásánál figyelembe kell lenni a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás egyenértékűségét, és úgy kell megállapítani, hogy legalább a fizető-

parkolási rendszer ráfordításaira és a működéséhez szükséges kiadásokra fedezetet 

biztosítson. A várakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy A) díjosztályú közúti 

járművek esetén nem haladhatja meg  az állami adóhatóság által előző naptári év 

szeptemberében és az azt megelőző tizenegy hónapban egy liter 95-ös benzin 

üzemanyagköltség elszámolásaként alkalmazott benzinár egyszerű számtani átlagának 

kétszeresét, B) díjosztályú járművek esetén pedig hatszorosát. Amennyiben a T. 

Képviselő-testület az üzemeltető javaslata alapján 2018. január 01-vel megemeli a 

parkolási alapdíjakat tájékoztatásul közöljük, hogy fentiekben részletezett maximális 
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díj A) díjosztályú járművek esetében 700,84 Ft/óra, B) díjosztályú járművek esetében 

pedig 2102,52 Ft/óra.lehetne. Ezekhez kell viszonyítani a javasolt díjakat. 

 

A Kkt. 15/A. § (4) A várakozási díj mértékét a helyi önkormányzat (fővárosban a fővárosi 

önkormányzat) rendeletében egy órára vonatkozó várakozási díjként határozza meg. A 

várakozási díj mértékének meghatározása során figyelemmel kell lenni a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás egyenértékűségére. A várakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy legalább 

a ráfordításokra és a működéshez szükséges kiadásokra fedezetet biztosítson. A várakozási díj 

mértékét a várakozási terület jellemzői, így különösen: a várakozási terület településen belüli 

adottságai, infrastruktúra, különböző fizetési lehetőségek biztosítása, figyelembevételével kell 

meghatározni. 

(5) Az egy órára vonatkozó várakozási díj személygépkocsi, három-vagy négykerekű 

motorkerékpár, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár várakozása esetén 

– a tárgyév január 1. napjától tárgyév december 31. napjáig terjedő időszakban – nem 

haladhatja meg az állami adóhatóság által az előző naptári év szeptemberében és az azt 

megelőző tizenegy hónapban egy liter ESZ 95-ös ólmozatlan benzin üzemanyagköltség-

elszámolással kapcsolatosan alkalmazható áraként havonta közzétett ár egyszerű számtani 

átlagának a kétszeresét. 

(6) Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi 

várakozása esetén a várakozási díjnak a legmagasabb összege az (5) bekezdésben megjelölt 

díjak háromszorosa, járműszerelvény várakozása esetén az (5) bekezdésben megjelölt díjak 

hatszorosa lehet. 

 

 

3. Az üzemeltető javasolja a kék zóna megszüntetését az egységes parkolási rendszer 

alkalmazása érdekében, további parkolóhelyek szabadulnának fel, valamint 

rendeződne a parkolási helyzet a József Attila utcában és a Zöldfa környékén. A 

jelenlegi kék zónához tartozó területeket pedig a fizető-parkolási rendszerbe kellene 

bevonni. Jelenleg a kék zónához tartozó területek a József A. utca, a Rákóczi F. utca 

és a Széchenyi úti tömbbelső. A beszámoló szerint a helyi gépjármű-tulajdonosok 

megközelítőleg 95 %-a (1743 db) váltott éves kedvezményes bérletet, amellyel az 

egész város területén kedvezményesen mindössze 3.800,- Ft-ért parkolhatnak. Ezzel 

szemben kék zóna bérlete mindössze 12 gépjármű tulajdonosnak van, amelynek ára 

1400 Ft, de ők sem tudják nagyon használni a kék zónás parkolóhelyeket, mivel 

elfoglalják előlük a bérlettel nem rendelkezők a helyeket. A kék zónás területek fizető 

parkolókká történő minősítésével megoldódnának a bérlettel nem rendelkezők által 

okozott parkolási feszültségek és csekély számú kék bérletes minimális költség 

növekedéssel kedvezményes bérletet tudna vásárolni és ugyanúgy parkolhatnának 

ezeken a területeken. A Kkt. 15/A. § (3) bekezdése alapján új fizető-parkoló 

kijelölésekor vizsgálni kell, hogy a tervezett üzemeltetési időszakban a járművek 

várakozására alkalmas helyek átlagos foglaltság a 70 %-ot meghaladja-e. 

 

A Kkt. 15/A. § (3) Díjfizetési kötelezettség olyan várakozási terület tekintetében és 

időszakra rendelhető el, amelyen az adott időszakban a járművek várakozására 

alkalmas helyek átlagos foglaltsága (a továbbiakban: telítettség) a 70%-ot 

meghaladja. A 70%-os telítettségi mutatót nem kell alkalmazni e törvény 

hatálybalépése előtt kijelölt várakozási területek tekintetében. 
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Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kék zónák megszüntetését és fizető 

parkolóvá kijelölését, akkor erről egyelőre elvi döntést lehetne hozni és az 

üzemeltetőnek meg kellene vizsgálnia a Kkt. 15/A. § (3) bekezdésében foglalt előírás 

(70 %-os telítettség) meglétét, illetve a fizetőparkolóvá történő kijelölés egyéb feltételeit 

(plusz parkoló automata beszerzése és erlhelyezése, ezek költségeinek és az ebből 

befolyó bevételeknek egymáshoz viszonyulása, jelzőtáblák, felfestés stb.). Ezt követően 

lehetne a helyi rendeletünket módosítani.     

 

  

4. A parkoló bérlet az üzemeltetőnél váltható ki az Alpokalja Motel és  

Kemping helyett a könnyebb elérhetőség érdekében immár a Széll Kálmán tér 11. 

szám alatti irodájában. 

 

5. A beszámoló kitér a jelenlegi parkolóhelyek felfestésének állapotára is. A korábban 

kijelölt parkolóhelyek festései elkoptak, fontos lenne a szabvány szerinti felfestésük, 

amelyet jövőre szeretnének elkezdeni. Az üzemeltető véleménye szerint a fizető 

parkolókat jelző táblák cseréje, újragondolása is esedékes.  

 

6. Ezzel együtt érdemes átgondolni a belvárosban kialakított időkorlátozással érintett 

parkolók kérdését. 1 óra alatt gyorsabban felszabadulnak a parkolóhelyek, 

ugyanakkor kérdéses, hogy ennyi idő elegendő-e például az ügyintézésre, bevásárlásra 

– arra a célra ami miatt leparkol valaki az egy órás parkolást lehetővé tevő 

parkolóhelyen. A SZET Szentgotthárdi Kft. beszámolójában javasolja az időkorlát 2 

órásra történő megemelését. Amennyiben a képviselő-testület az időkorlát emeléséről 

döntene, akkor a helyi rendeletünket módosítani szükséges. A Kkt. erre vonatkozó 

előírásai szerint nincs akadálya az időkorlát emelésének, mivel az előírás szerint a 

leghosszabb várakozási idő egy óránál nem lehet kevesebb. 

 

Kkt. 15/A. § (8) A helyi önkormányzat (fővárosban a fővárosi önkormányzat) 

rendeletében megállapíthatja a várakozási területen a díjköteles várakozás 

megengedett leghosszabb időtartamát, amely nem lehet egy óránál kevesebb. 

 

 

Összefoglalva: a parkolási rendszer színvonalának emeléséhez érdemes megfontolni a 

beszámolóban leírtakat, és ezek alapján a fizető parkolókról szóló rendeletet módosítani 

kellene, illetve új üzemeltetési szerződést kellene kötni a SZET Szentgotthárdi Kft-vel. 

 

 

A jelenleg hatályos Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszer és a 

fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) 

önkormányzati rendelete 2001-ben került elfogadásra és azóta harmincszor került 

módosításra. A jobb használhatósága, áttekinthetősége érdekében javasoljuk új rendelet 

elfogadását, amelyben egyértelműen szerepelnének a jelenlegi rendelet előírásai, illetve a 

mostani üzemeltető beszámoló, illetve egyéb igények miatt felmerülő módosítások. Az 

előterjesztés 2. számú mellékletéhez csatolt új helyi rendelet tervezte szerint a módosítási 

javaslatok a következők (módosítások zöld színű félkövér dőlt betűtípussal): 
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1. Javasoljuk, hogy várakozási díjat nem fizetők köre a jogszabályban, illetve jelenleg 

hatályos rendeletünkben szereplőkön túl egészüljön ki az utasra várakozó, foglalt 

jelzésű taxikra, illetve Szentgotthárd város területén működő háziorvosok / házi 

gyermekorvosokra azon időszakban, amikor foglalkozásuk gyakorlásának idején 

fizető parkolóban állnak meg gépjárművükkel.Pl. beteghez kiszállás, intézményben 

pl. óvodában intézményi orvosi feladataikat látják el. Ezek a javaslatok az elmúlt évek 

során előjött gyakorlati kérdésekre adna választ. (2. számú melléklethez csatolt 

rendelet tervezet 1. § (1) bekezdés e) – f) pontjai) 

2. A szolgáltató javaslata alapján az időintervallum korlátozás 2 órára növekedne (2. 

számú melléklethez csatolt rendelet tervezet 6. § (2) bekezdése) 

3. Javasoljuk, hogy a kistérségi települések által igényelhető kedvezményes bérletek 

igénylésének lehetőségei bővüljenek településenként legfeljebb két járműre, 

illetve egyértelműsítve legyenek a járművek által ellátandó feladatok (szociális 

alapfeladatok, falugondnoki szolgálat).  (2. számú melléklethez csatolt rendelet 

tervezet 9. § (1) - (2) bekezdései)  

4. Javasoljuk a bérletjegy kedvezmények kiegészítését azzal, hogy a Szentgotthárdon 

munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében  

foglalkoztatott természetes személyek, valamint a szentgotthárdi székhellyel, 

telephellyel vagy kirendeltséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek 50 %-os 

mérséklésű havi bérletjegy vásárlására legyen jogosultak (bruttó 7.950,- Ft/év 

összegben). Véleményünk szerint ezekkel a kedvezményekkel ki lehetne bővíteni a 

bérletjegy vásárlók számát és ezzel egyúttal a parkolási rendszerből származó 

bevételek emelkednének is, mivel ezeknek a járműveknek a tulajdonosai eddig nem 

vették meg a teljes árú bérleteket, illetve parkolási díjakat sem fizették, inkább 

igyekeztek nem fizető parkolási lehetőségeket keresni a városban.  Továbbá a 

környezetkímélő gépkocsik számára a töltés idejére a töltőpont részének tekintett 

parkolóhelyeken díjmentes legyen a parkolás. (2. számú melléklethez csatolt 

rendelet tervezet 11. § (2), illetve (5) bekezdései) 

5. A Kkt. 15/C-D §-a részletesen szabályozza a pótdíjakkal kapcsolatos kérdéskört, 

ezért helyi rendeletünkből ezek a részletszabályok kikerültek, illetve a pótdíjjal 

kapcsolatos ügyintézés során a bemutatási díjjal kapcsolatos kedvezményekkel 

kapcsolatos előírásokat szabályozzuk az új rendelettervezetben. (2. számú 

melléklethez csatolt rendelet tervezet 14. §-a) 
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6. A szolgáltató a várakozási alapdíjakat javasolja A) díjosztályú járművek esetén 

240,- Ft/óráról 320 Ft/ órára, B) díjosztályú járművek esetén pedig 720 Ft/óráról 

1000,- Ft/órára emelni, amely A) díjosztályú járműveknél cca. 33 %-os díjemelést, 

B) díjosztályú járműveknél pedig cca. 39 %-os díjemelést jelentene a jelenleg 

érvényes díjakhoz képest. A bérletrendszernél pedig pontosítva lettek a 

kedvezmények, illetve egyértelműsítve lett a teljes árú havi bérletjegy ára (Továbbra is 

bruttó 3.800,- Ft/év a gépjárműadót fizető szentgotthárdiak éves bérlete, illetve a 

javasolt új kedvezmény (Szentgotthárdon dolgozó magánszemélyek, illetve 

szentgotthárdi székhelyű cégek esetén). A szolgáltató a díjemelési javaslatát a 

bevételek növelésével indokolta, amelynek egy része visszaforgatható lenne a rendszer 

időszerű felújítására.  Továbbá leírta, hogy az alapdíjak emelése a helyi lakosokat nem 

érintené, hiszen a szentgotthárdi gépjármű tulajdonosok többsége (idén 1743 db) él  

3.800,- Ft-os kedvezményes éves bérlet vásárlásának lehetőségével, amellyel a város 

összes fizetőparkolójában tud várakozni. (2. számú melléklethez csatolt rendelet 

tervezet 2. számú melléklete) 

 

 

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: A rendelet kegnagyobb részében már 

jelenleg is az önkormányzati rendelet részét képezi, ez a rendeletalkotás nagyobb részében 

újraszabályozás. Az elsősorban forgalomszervezési indokok alapján bevezetett parkolási 

rendszer működtetése az újabb szabályok követleztében hatékony lesz, az üzemeltetés során 

nem fognak jogalkalmazási nehézségek jelentkezni.  

 

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: A várakozási alapdíjak emelésével, 

illetve a bérletjegyek kedvezményének kiegészítésével a parkolási rendszerből származó 

bevételek növekedhetnének, így nem kell más területekről forrást biztosítania az 

üzemeltetőnek, illetve az önkormányzatnak a rendszer fejlesztéséhez. 

 

Környezeti és egészségi következménye: A környezetkímélő gépkocsik esetében a 

bérletjegy vásárlásnál biztosított új kedvezmény pozitív hatással lehet. bár ez jelen pillanatban 

az ilyen járművek elenyésző száma miatt még nem érzékelhető. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Annyiban jelentős, hogy ha kiterjesztjük a 

bérletjegyek vásárlására jogosítottak körét, akkor ez a szolgáltatónál nagyobb számú 

bérletjegy kiadását, több adminisztrációt, új nyilvántartások vezetését követeli meg.  

 

A jogalkotás elmaradásának esetén: A jelen hatályos túlságosan bunyolult, a sok módosítás 

miatt széttagolt rendeletnél jogalkalmazási nehézségek jelentkezhetnek, illetve a módosítás 
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elmaradása esetén a rendszer fejlesztésére szánt pénzügyi források nem lennének teljes 

mértékben biztosítottak. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a beszámoló, valamint a csatolt rendelet tervezet 

elfogadását. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

1.  

a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET 

Szentgotthárdi Kft., mint üzemeltetőnek a fizető-parkoló rendszer 

üzemeltetésének tapasztalatai, fenntartásának, rendjének áttekintése elnevezésű 

beszámolóját elfogadja. Az önkormányzat és a SZET Szentgotthárdi Kft. 

között a városi fizető-parkolási rendszer üzemeltetésére létrejövő új 

megállapodás tervezetét a képviselő-testület 2017. decemberi ülésére 

jóváhagyás céljából elő kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2017. decemberi képviselő-testületi ülés 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Gál József SZET 

Szentgotthárdi Kft. ügyvezető 

 

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET 

Szentgotthárdi Kft., mint üzemeltetőnek a fizető-parkoló rendszer 

üzemeltetésének tapasztalatai, fenntartásának, rendjének áttekintése elnevezésű 

beszámolójával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: … 

 

Határidő:  …. 

Felelős:  …. 

 

2.   

a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben 

egyetért a kék parkolási zóna megszüntetésével, amelyek területén amennyiben 

lehetséges fizető-parkolókat kell kijelölni. A közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 15/A. § (3) bekezdése alapján a SZET Szentgotthárdi Kft-nek, 

mint üzemeltetőnek a fizető-parkolóknak tervezett területek foglaltságát, 

illetve a fizető-parkolók kijelölésével kapcsolatos egyéb szükséges 

intézkedéseket meg kell vizsgálnia és ezek ismeretében a 2018. januári ülésére 

ismételten elő kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2018. januári képviselő-testületi ülés 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Gál József SZET 

Szentgotthárdi Kft. ügyvezető 
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b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kék parkolási 

zóna megszüntetésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: … 

 

Határidő:  …. 

Felelős:  …. 

 

 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú 

mellékletéhez csatolt a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló rendelet tervezettel kapcsolatban az alábbi döntést 

hozza: … 

 

Határidő:  … 

Felelős:  … 

 

Szentgotthárd, 2017. november 15. 

                

       

                          

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Beszámoló Szentgotthárd város 

fizetőparkolóinak üzemeltetéséről  

Ez a beszámoló azért készül az Önkormányzat illetve a Képviselőtestület részére, hogy 

bizonyos dolgokat tisztába lehessen tenni és segítse a stratégiai döntések meghozását. 
Több mint 15 éve lett Szentgotthárdon kialakítva a fizetőparkolás rendszere, mely a mai napig 

is működik. 

Az eltelt idő alatt sok változás történt a rendszerrel, a rendelettel és az üzemeltető gazdasági 

társasággal kapcsolatban. 

Az egyik legfontosabb teendő, hogy üzemeltetési szerződést kell kötni az Önkormányzat és a 

SZET Szentgotthárdi Kft. között a fizetőparkolókkal kapcsolatban 15 évre. 

A másik nagyon fontos dolog, hogy 2018-ban mindenképpen el kell kezdeni a rendszer 

megújítását, mert 2-3 év múlva működésképtelen lesz. Szükséges 6 automata beszerzése, 3 

éves részletfizetéssel, majd 3 év múlva újabb 6 db-é és így tulajdonképpen 3 év alatt meg 

tudna újulni a fizetőparkolás rendszere. Javasoljuk, hogy a városban szűnjön meg a kék bérlet, 

melyből csak 12 db van, így egységes parkolóövezet jönne létre és azokon a helyeken is 

rendeződnének a parkolások, ahol érvényesek voltak. Szeretnénk elkezdeni az elválasztó 

csíkok felfestését szabvány szerint, bár ebben az esetben a 407 db parkoló száma 390 körülire 

csökken. Az információs táblák is cserére szorulnak tartalmuk és elhelyezésük miatt. 

Minden forgalmasabb településen problémát okoz a parkolás, így Szentgotthárdon is. Az 

Önkormányzatnak itt nem az a célja, mint általában lenni szokott, hogy plusz bevételhez 

jusson, hanem hogy aki a belvárosban akar megállni, annak legyen szabad parkolóhelye.  

Sajnos az utóbbi időben el lett hanyagolva ez az ágazat és a nyeresége nem lett 

visszaforgatva, hanem más ágazatok veszteségét finanszírozta. Pedig a parkolási ágazatnak is 

szüksége van a megújulásra, mert az elmúlt években szinte nem történt semmi. 

Az elmúlt hónapban 800.000 Ft-ot adtunk ki 3 db automata javítására, hogy bevételeink ne 

apadjanak el. Az idén annyi pénzt költöttünk javításra, hogy abból egy új parkolóautomata 

vásárlására is futotta volna. 

Véleményünk szerint meg kellene szüntetni a kék bérletet, így egységes parkolási rendszert 

lehetne alkalmazni. Ebben az esetben rendeződne a József Attila utcában és a Zöldfa 

környékén a parkolási helyzet. A helyi gépjármű-tulajdonosok kb. 95 %-nak (1743 db) van 

éves piros bérlete, melynek ára csak 3800 forint, és ezzel nem csak a lakóhelyükön 

parkolhatnak, hanem az egész város parkolóit használhatják nagyon kedvezményesen. Ezzel 

szemben kék bérlete, melynek ára 1500 Ft mindössze 12 gépjármű-tulajdonosnak van, de így 

ők sem nagyon tudják kihasználni, mert ezen területen nincs komoly ellenőrzés, és elfoglalják 

a bérlettel nem rendelkezők a parkolókat. Tehát szabadulnának fel parkolók, és nem foglalnák 

el azok, akik nem odavalók. 

 A másik javaslatunk az 1 órás parkolás megváltoztatása 2 órásra, mert sok ember nem tud 

kényelmesen megebédelni vagy ügyet intézni 1 óra alatt. A parkolók ebben az esetben sem 

lennének túlterheltek. 

Véleményünk szerint szükséges lenne a bevételek növelése, melyre az egyik megoldás lehet 

az egy órai várakozási díj megemelése A) díjosztályú járművek esetén a jelenlegi 240 Ft-ról 

320 Ft-ra, B) díjosztályú járművek esetén pedig a jelenlegi 720 Ft-ról 1000 Ft-ra. Ebben az 

esetben nem a helyi lakosok fizetnének többet, hiszen majdnem mindenkinek van éves 

bérlete. A jelenlegi díjak több éve nem emelkedtek és az emelés után sem lenne kisvárosi 

viszonylatban magas. 

 Továbbá fontosnak tartjuk a parkolók szabvány szerinti felfestését, mert szinte az egész 

városban lekoptak a vonalak, és így a parkolások is eléggé esetlegesek. A fizetőparkolókat 
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jelző táblákat is ki kell cserélni, mert némelyik teljesen lekopott, vagy téves információkat 

tartalmaz, illetve elhelyezése sem megfelelő. 

A legnagyobb problémánk, hogy az itt használt automaták ideje lejárt. 14 éve lettek telepítve, 

és az élettartamukat kb. 15 évben határozták meg. Jelenleg 12 automatából csak 8 működik, 

és ez is forgalomcsökkenést eredményez. Szakértők szerint még körülbelül 15 évig fognak 

hasonló automaták működni, utána már csak mobilparkolás lesz jellemző. Ezt a 15-20 évet 

kellene megtervezni parkolóautomata-vásárlás szempontjából. Ha javaslatunkat a kék zóna 

eltörlésére elfogadják, akkor 14 db automata kellene a városba. Ahhoz, hogy a rendszert 15-

20 évig biztonságosan üzemeltetni lehessen, szükség van 6 db új automata beszerzésére. 

A Magyarországon fellelhető automaták forgalmazóit megkerestük, és kikértük szakmai 

véleményüket, valamint javaslataikat. Kértünk ajánlatokat az automaták árával és a fizetési 

kondíciókkal kapcsolatban. Az 5 ajánlat közül a legkorrektebbet a jelenlegi automatákat is 

forgalmazó cég adta nettó 8.970.000 forintos árajánlattal és 3 éves részletfizetési lehetőséggel. 

Így 3 évig üzembiztos lenne a rendszer, és 3 év múlva újabb 6 db vásárlásával meg is 

újulhatna. 

Ezt a költséget a SZET Szentgotthárdi Kft. vállalná, abban az esetben, ha nem kell más 

veszteséges ágazatokat a fizető-parkoló ágazat nyereségéből finanszírozni. 

Ebben az esetben 15 évig biztonságosan üzemeltethető lenne a rendszer és csak kisebb 

javításokra kellene költeni. 

A város fizetőparkolóiban az ellenőri feladatokat 1 fő látja el. A lakosságnak és a cégeknek 

bérlet vásárlására a Motel porta helyett immár a Széll Kálmán tér 11-ben a SZET Kft. 

irodájában van lehetősége. A kiszabott bírságot is itt lehet befizetni vagy csekken a postán. 

A jegyautomaták ürítése és a bevétel számolása havonta történik, és 2 fő végzi. A parkolók és 

automaták üzemeltetésével kapcsolatos teendőket a karbantartási ágazat végzi. 

A parkolási ágazat üzleti terve és a bevételi táblázat illetve diagram is a beszámoló része. 

Üzleti terv  
 2016 tény 2017.01.01-06.30. tény 2018 terv 

Bevétel Kiadás Eredm. Bevétel Kiadás Eredm. Bevétel Kiadás Eredm. 

Parkolás 10.191.710 5.993.734 4.197.976 8.089.473 2.597.029 5.492.444 10.880.000 7.787.003 3.092.997 
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Táblázat a parkolási árbevételekről 

 
 

         

 

 

 

 
       

 
 

Szentgotthárd Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December összesen

Árpád u. 2. 27 480 6 140 13 270 28 870 18 020 15 050 10 840 8 390 8 870 42 780 4 550 57 600 241 860

Deák F. u. 15. 6 120 3 100 3 570 4 280 7 290 5 690 4 330 3 480 3 040 5 240 4 480 4 600 55 220

Füzesi út 7. 6 430 3 700 11 040 13 670 25 110 16 840 12 380 8 920 9 560 16 180 13 690 _ 137 520

Hunyadi u. 6. 3 550 2 180 11 040 4 970 5 400 27 140

Hunyadi u. 21. 26 250 18 020 25 350 28 920 25 610 23 700 42 190 26 170 25 620 30 350 21 720 31 500 325 400

Kossuth L. u. 6. 31 000 26 410 29 520 41 070 35 430 35 840 40 490 36 450 34 270 30 770 27 410 28 600 397 260

Kossuth L. u. 29. 29 680 25 630 25 220 37 010 23 820 31 800 35 430 8 380 10 220 21 500 24 200 16 590 289 480

Mártírok u. 2. 46 510 45 380 114 040 121 500 7 560 53 100 59 150 59 340 506 630

Mártírok u. 4. _

Széchenyi I. u. 5. _

Széll K. tér 11. 48 850 38 010 40 610 54 400 46 130 63 670 95 230 64 480 60 120 46 180 53 430 37 910 649 020

Széll K. tér 18. 74 670 45 850 41 790 48 420 79 870 68 580 98 540 70 610 58 730 59 630 38 590 51 340 736 620

Összesen: 300 540 212 240 304 410 378 140 261 280 261 170 339 430 226 880 220 170 316 770 252 190 292 880 3 366 150

Szentgotthárd Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December összesen

Árpád u. 2. 38 440 45 440 64 350 52 410 82 290 62 080 72 930 78 190 64 940 64 450 55 520 56 690 737 730

Deák F. u. 15. 3 860 2 570 4 920 5 320 5 710 2 960 6 440                                               áthelyezve Kossuth L. u. 29. 31 780

Füzesi út 7.

Hunyadi u. 6. 13 100 24 110 37 010 37 010 35 200 30 690 45 930 38 850 35 950 32 270 32 270 22 340 384 730

Hunyadi u. 21. 17 950 29 170 36 800 20 080 37 760 31 950 40 010 37 980 32 440 40 460 41 900 29 900 396 400

Kossuth L. u. 6. 17 890 25 050 23 290 32 950 29 270 28 820 42 350 50 600 22 710 24 360 18 780 16 810 332 880

Kossuth L. u. 29. 5 780 24 420 28 330 26 460 24 580 109 570

Mártírok u. 2. 71 300 91 540 98 200 94 600 122 540 93 290 110 620 135 930 104 590 102 610 101 740 77 430 1 204 390

Mártírok u. 4.

Széchenyi I. u. 5.

Széll K. tér 11. 47 230 48 900 62 830 57 090 66 770 68 730 84 370 90 850 80 240 68 720 57 310 45 850 778 890

Széll K. tér 18. 30 030 29 830 42 380 31 090 39 950 30 890 48 140 59 160 45 350 41 490 32 930 19 860 451 100

Összesen: 239 800 296 610 369 780 330 550 419 490 349 410 450 790 497 340 410 640 402 690 366 910 293 460 4 427 470

Szentgotthárd Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December összesen

Árpád u. 2. 51 220 67 950 81 490 80 350 95 730 95 380 107 670 111 750 80 010 771 550

Deák F. u. 15.

Füzesi út 7.

Hunyadi u. 6. 31 110 40 830 51 970 39 590 62 020 39 940 40 980 54 930 46 670 408 040

Hunyadi u. 21. 29 620 33 310 48 270 34 780 42 600 41 760 50 220 46 880 35 100 362 540

Kossuth L. u. 6. nem műk. 450 450

Kossuth L. u. 29. 26 020 37 860 38 400 26 020 37 860 37 220 33 970 36 830 44 760 318 940

Mártírok u. 2. 67 430 89 080 108 530 96 980 130 450 112 770 120 230 138 460 102 580 966 510

Mártírok u. 4.

Széchenyi I. u. 5.

Széll K. tér 11. 39 320 54 250 56 290 54 050 72 610 75 790 87 370 90 420 61 560 591 660

Széll K. tér 18. 26 050 23 840 40 550 28 760 46 570 43 090 72 810 58 010 44 760 384 440

Összesen: 270 770 347 570 425 500 360 530 487 840 445 950 513 250 537 280 415 440 0 0 0 3 804 130

Nem működik!

Nem működik!

Nem működik!

Nem működik!

Nem működik!

Nem működik!

Nem működik!

                         Parkolóautomaták bevétele 2017. évben                                                 

                         Parkolóautomaták bevétele 2015. évben                                                 

Nem működik!

Nem működik!

Nem működik!

Nem működik!

Nem működik!

nem működik!

                         Parkolóautomaták bevétele 2016. évben                                                 
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Diagram a parkolási árbevételekről  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Szentgotthárd, 2017. november 10.       Gál József 

           ügyvezető 
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2.számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának …/…. (…. ….)  önkormányzati rendelete 

a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről
 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Magyarország 

Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § (1) E rendelet területi hatálya a város közigazgatási területén belüli helyi közutakra, a 

helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl elzárt magánutakra, illetve terekre, 

parkokra és egyéb közterületekre, valamint közhasználatra átadott területekre terjed ki. 

(2) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi három vagy annál több kerekű járműre (a 

továbbiakban együttesen: járművek). 

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki azon járművekre, amelyek jogszabály alapján 

mentesülnek a várakozási díj megfizetésének kötelezettsége alól, továbbá e rendelete hatálya 

nem terjed ki: 

a) a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járművekre, 

b) a segéd-motorkerékpárokra és kerékpárokra, 

c) parkolási igazolvánnyal rendelkező mozgásában korlátozott személy gépjárműveire, 

ha azt az igazolvánnyal rendelkező érdekében használják, 

d) a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott 

gépjárművei, 

e) az utasra várakozó, foglalt jelzésű taxikra, 

f) Szentgotthárd város területén működő háziorvosok / házi gyermekorvosok 

gépjárműveire a foglalkozásuk orvosi rendelőjükön kívüli helyszínen történő 

gyakorlása idején, az e rendelet alapján Szentgotthárd Város Jegyzője által 

kiadott engedély szélvédő mögé történő kihelyezése esetén, 

  

A fizető parkolóhelyek 

2. § (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) az 1. mellékletben meghatározott várakozóhelyek (a továbbiakban együtt: 
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fizető parkolóhelyek) az 1. § (2) bekezdésében meghatározott járművel történő, várakozási 

célú használatát a 2. mellékletben meghatározott mértékű díj (a továbbiakban: várakozási díj) 

megfizetéséhez köti. 

3. § (1) A fizető parkolóhelyeket az önkormányzattal kötött szerződés alapján a SZET 

Szentgotthárdi Kft. üzemelteti (a továbbiakban: üzemeltető). 

(2) Fizető parkolókban várakozni az üzemeltetési idő alatt lehet, illetve Kék zónában 

várakozni csak jelen rendelet szabályai szerint lehet azzal, hogy a kék zónába az éves 

kedvezményes bérletjeggyel rendelkezők is parkolhatnak, ha a bérlet e rendelet szerinti 

kihelyezéséről gondoskodtak. 

(3) A fizető parkolókkal kapcsolatos szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed 

ki. 

4. § A Képviselő-testület egyes területeket „kék zónába” sorolhat. A kék zónába tartozhat 

minden olyan terület, amely valamelyik meglévő kijelölt fizető parkolótól légvonalban 500 

méteres távolságon belül helyezkedik el. A kék zónába tartozó területek felsorolását a rendelet 

1. melléklete tartalmazza. 

5. § (1) A fizető parkolókat „Várakozóhely” jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, fizetésre 

utaló kiegészítő táblával kell ellátni. 

(2) A várakozás legfontosabb szabályairól kiegészítő tábla tájékoztat. A kiegészítő táblán – 

a külföldiek számára is jól érthető módon, lehetőség szerint rajzjellel (piktogrammal) – fel 

kell tüntetni:  

a) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét,  

b) a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát,  

c) a várakozási díj összegét jármű fajtánként,  

d) a várakozási díj megfizetésének módját  

e) a pótdíj összegét,  

f) az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét,  

g) a”nem őrzött” parkolóra utalást.  

h) Az időintervallum korlátozásra való utalás szükség szerint, kiegészítő tábla  

elhelyezésével (KRESZ 113. ábra szerint) 

(3) A parkolási rendszer részét képező kék zónát „Várakozni tilos” táblával és alatta 

„Kivéve kék zóna, illetve fizetőparkolási bérlettel rendelkezők” jelzőtáblával kell ellátni. 

Díjfizetési időszak 
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6. § (1) A fizető parkoló övezetekben várakozási díjfizetési kötelezettség munkanapokon 

8.00-18.00 óra között (a továbbiakban: díjfizetési időszak) áll fenn. 

(2) A parkolás legrövidebb ideje: 15 perc, leghosszabb ideje: az üzemeltetési idő, kivéve az 

időintervallum korlátozással érintett parkolókat. Az időintervallum korlátozással érintett 

parkolókban a leghosszabb várakozási idő 2 óra. 

(2) Rendezvények esetén legfeljebb a rendezvény idejére az üzemeltető az üzemeltetési 

időt- a rendező szerv kérelmére eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján a Polgármester 

előzetes jóváhagyásával jelen rendeletben meghatározottaktól eltérően is megállapíthatja: az 

üzemeltetési időt csökkentheti. 

(3) Az üzemeltetési idők (2) bekezdés szerinti megváltoztatásáról az üzemeltető a 

lakosságot – a médiában közzétéve - előzetesen tájékoztatni köteles. 

A várakozási díjak 

7. § (1) A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletjegyek és kizárólagos használatért 

fizetendő díjak (együttesen továbbiakban várakozási díjak), illetve  a bemutatási díj mértékét 

a Képviselő-testület állapítja meg. A díjak módosítására az üzemeltető tesz javaslatot. 

(2) E rendelet hatálya alá tartozó fizető parkolókban a 2. mellékletben meghatározott 

mértékű várakozási díj előzetes megfizetése ellenében lehet várakozni. 

(3) A várakozóhely - várakozás céljából - érvényes parkolójeggyel vagy bérletjeggyel, 

mobiltelefonos díjfizetéssel vagy díjmentességet igazoló okirattal használható. 

(4) A várakozási díjat a tervezett parkolás időtartamára előre kell megfizetni. 

(5) Az üzemeltető - a rendező szerv kérelmére - eseti jelleggel, rendezvények esetén, 

kizárólag parkolási célra, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal előzetes 

jóváhagyásával csoportos fizetésre is megállapodást köthet. 

(6) Díjfizetési időszakon kívül a fizető parkoló övezetekben nem kell várakozási díjat 

fizetni. 

Bérletjegyek 

8. § (1) A várakozási díj a 2. mellékletben meghatározott A/ díjosztályba sorolt járműre 

legalább egy hónapra, de legfeljebb a tárgyév december 31. napjáig terjedő időtartamra előre - 

bérletjegy megvásárlásával - egy összegben is megfizethető. 

(2) A bérletjegyek fajtáit és felhasználási területeit a 2. melléklet tartalmazza. 

(3) A bérletjegy az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában vásárolható meg. 
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(4) A bérletjegy várakozóhely kizárólagos használatára nem jogosít, csak a helyszíni 

fizetési kötelezettség alól mentesít. 

(5) A bérletjegy érvényességi ideje a bérletjegyen feltüntetett érvényességi idő utolsó 

hónapját követő hónap 5. nap 24.00 órakor jár le. 

(6) A 11. § (1), illetve (2) bekezdésben meghatározott kedvezményes bérletjegy vásárlására 

jogosultak a bérletjegyet egy naptári évre jogosultak megvásárolni (a továbbiakban: 

kedvezményes éves bérletjegy). 

(7) A kedvezményes éves bérletjegyet az üzemeltető - kérelemre - a 2. mellékletben 

meghatározott díj megtérítése ellenében állítja ki. Az elveszett vagy megsemmisült bérletjegy 

pótlása esetén az üzemeltető a 2.  melléklet szerinti költségtérítést számol fel. 

(8) A 11. § (1) bekezdés szerinti kedvezményes éves bérletjegy kiadásakor az 

üzemeltetőnek a gépjárműadó befizetését igazoló csekket, vagy más bizonylatot és a 

gépjármű érvényes forgalmi engedélyét le kell fénymásolni és a kedvezményes éves 

bérletjegy kiváltó személy adatait rögzítenie kell. Kedvezményes éves bérletjegyet az 

üzemeltetőnél személy szerint az igényelhet, aki a gépjárműadót befizette. Más személy csak 

teljes bizonyító erejű meghatalmazás birtokában igényelheti a kedvezményes éves 

bérletjegyet. Ebben az esetben az üzemeltető a meghatalmazottat is nyilvántartásba veszi. Ha 

a gépjárműadó befizetője társas vállalkozás, vagy egyéb jogi személy, akkor a bérletet kiváltó 

képviselő adatait is rögzíteni kell. 

(9) A 11. § (1) bekezdés szerinti kedvezményes éves bérletjegy abban az esetben állítható 

ki, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező Szentgotthárd Város 

Önkormányzata felé esedékes valamennyi gépjárműadó fizetési kötelezettségének eleget tett 

és nincs gépjárműadó hátraléka, valamint a bérlet éves díját befizette. Jogosult a 

kedvezményes éves bérletjegy kiváltására az is, aki év közben olyan gépjármű tulajdonjogát 

szerzi meg, amely gépjármű után Szentgotthárdon már gépjárműadót kellett fizetni és az 

esedékes gépjárműadót befizették továbbá igazolja, hogy Szentgotthárd Város 

Önkormányzata felé gépjárműadó tartozása nincsen. Jogosult a kedvezményes éves bérletjegy 

kiváltására az is, aki olyan gépjármű tulajdonjogát szerzi meg év közben, amely gépjárműre 

az adott évben Szentgotthárdon gépjárműadót fizetni még nem kell, és:  

amennyiben kedvezményes éves bérletjegy kiváltását megelőző évben még nem volt 

gépjárműadó fizetésére kötelezett Szentgotthárdon, úgy a gépjárművet az adóhatóságnál 

bejelenti,  
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Amennyiben a kedvezményes éves bérletjegy kiváltását megelőzően gépjárműadó fizetésére 

kötelezett volt Szentgotthárdon, akkor a gépjármű bejelentésével egyidejűleg azt is igazolja, 

hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata felé gépjárműadó tartozása nincsen. 

(10) A (9) bekezdésben meghatározott követelmény fennállását az önkormányzati 

adóhatóság által kiadott igazolással kell igazolni. 

(11) Amennyiben a kérelmező a bevallási kötelezettségét elmulasztotta, vagy gépjárműadó 

hátraléka van, részére az kedvezményes éves bérletjegy kizárólag a bevallási vagy befizetési 

kötelezettség (10) bekezdés szerint igazolt teljesítését követő hónap első napjától adható ki. 

(12) A bérletjegyen fel kell tüntetni a jármű rendszámát, az érvényesség időtartamát, a 

bérletjeggyel a város valamennyi fizetőparkolója igénybe vehető. A bérletjegy az 

üzemeltetőnél váltható ki. A bérletjegy tartalmazza a KRESZ – “Várakozóhely” táblája 

szerinti kék alapon fehér “P” jelet, Szentgotthárd Város címerét, a “Parkoló bérlet ...(évszám 

– az érvényesség tárgyévének száma) Szentgotthárd” feliratot. A bérletjegy része a sorszám, 

ami betűjelként “P” jelzést tartalmaz. A szám az üzemeltető által kiadott sorszám, amivel 

beazonosítható és ellenőrizhető a bérlet tulajdonosa. A bérletjegy hátsó oldalán “Tudnivalók” 

címszó alatt röviden le kell írni, hogy a bérletjeggyel hol lehet parkolni, utalni kell arra a 

tényre, hogy a parkoló nem őrzött, továbbá fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét és 

elérhetőségét. A hátoldalon még megmaradó helyet az üzemeltető reklámfelületként 

felhasználhatja. Az elkészített bérletjegyet az üzemeltetőnek fóliáznia kell. A bérletjegybe 

bejegyzést csak az Üzemeltető tehet.  

(13) A kedvezményes éves bérletjegy érvényességi ideje a tárgyévet követő év január 31. 

napján 24.00 órakor jár le. 

(14) Ha a kedvezményes éves bérletjegyre jogosult lakóhelye vagy a gépjármű tulajdonosa 

vagy üzemben tartója megváltozik, a bérletjegyet 8 napon belül az üzemeltetőnek vissza kell 

adni.  

(15) Abban az esetben, ha azt a gépjárművet, melyre a 11. § (1) bekezdés szerinti 

kedvezményes éves bérletjegyet kiváltották és év közben a tárgyév december 31-ig kivonják a 

forgalomból, a befizetett kedvezményes éves bérletjegy díjának arányos részét a jogosult 

visszakérheti az üzemeltetőtől. A kérelmet írásban kell beadni, be kell mutatni a forgalomból 

való kivonást igazoló jogerős határozatot. A visszatérítésnél a visszatérítés iránti írásos 

kérelem beérkezésének az időpontja irányadó, a visszafizetéskor az arányos összeget a beadás 

havának utolsó napját követő hónaptól kell számolni. Az arányos rész kiszámításához az éves 

díj 1/12 –ét kell megszorozni a tárgyévből a beadás hónapjának végéig eltelő hónapok 
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számával. Az így kijött összeget kell levonni az éves díj összegéből és a maradék összeget 

kell visszafizetni. A visszafizetés kamatmentesen történik. 

(16) Az elveszett, megrongálódott bérletjegyet az üzemeltető kicseréli. Ehhez a rendelet  

szerinti kedvezményre jogosító feltételt  ismételten igazolni kell. A megrongálódott 

bérletjegyet a csere alkalmával az üzemeltetőnél le kell adni, azt át kell húzni és „érvénytelen” 

szöveget rá kell vezetni. Az így érvénytelenített irat az üzemeltetőnél marad.  

9. § (1) A 11. § (1) bekezdés szerinti éves kedvezményes bérletjegyre jogosultak a 

Szentgotthárdi kistérségbe tartozó Önkormányzatok évente önkormányzatonként legfeljebb 

kettő, az adott településen kizárólag szociális alapfeladatokat, illetve falugondnoki 

szolgálatot ellátó gépjárműre. 

(2) A tárgyévben a település polgármestere által megjelölt járművek típusát és rendszámát 

Szentgotthárd Polgármesteréhez kell bejelenteni. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

polgármestere önkormányzatonként legfeljebb két gépjárműre állít ki igazolást. Ezen igazolás 

alapján jogosultak az önkormányzatok, illetve az adott önkormányzattal feladat ellátási 

szerződésben lévő szolgáltatók a kedvezményes éves bérletjegy igénylésére. 

(3) Az igénylés előfeltétele a polgármesteri igazoláson túl az éves kedvezményes bérletjegy 

befizetésének igazolása.  

(4) A  bérletjegy ára a 11. § (1) bekezdés szerint a 2. mellékletben meghatározott éves 

kedvezményes bérletjegyre meghatározott összeg. 

(5) A 11. § (1) bekezdés szerinti éves kedvezményes bérletjegyre jogosultak a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

által fenntartott intézmények gépjárművei, amennyiben a gépjárműadót Szentgotthárdon az 

adójogszabályoknak megfelelően befizették. A kedvezményes bérletjegy kiadását az 

intézményvezető kérheti. A bérletjegy ára a Rendelet 11. § (1) bekezdés szerinti 2.  

mellékletben meghatározott éves kedvezményes bérletjegy meghatározott összege. 

(6) A 11. § (2) bekezdés szerinti éves kedvezményes bérletjegyet a dolgozó 

kezdeményezése esetén a Munkáltató igényelheti a dolgozó nevének, és a dolgozó járműve 

rendszámának feltüntetésével. Dolgozónként legfeljebb egy darab éves kedvezményes  

bérletjegy igényelhető. Erre a bérletjegyre  a 7.§ (12) bek. előírásait kell alkalmazni.   A 

Munkáltatóval fennálló jogviszony megszűnésekor a munkáltató köteles a bérletjegyet 

visszakérni és az üzemeltetőhöz visszajuttatni. Az üzemeltető külön nyilvántartást vezet a 

Munkáltató által igényelt dolgozói bérletjegyekről. Az a Munkáltató, amely a dolgozótól a 

jogviszony megszűnése esetén elmulasztja a bérletjegy visszavételét, az ennek kiderültét  

követő évben nem igényelhet dolgozói számára bérletjegyet. Amennyiben a dolgozó a 
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bérletjegyet nem adja le a Munkáltatónál, akkor a Munkáltató ezt írásban jelezheti az 

üzemeltető felé. Ez a jelzés pótolja a bérletjegy átadását. Ilyen esetben a dolgozó, akinek a 

jogviszonya megszűnt, a bérletjegyet nem használhatja, a fizető parkoló használata fizetés 

nélküli várakozásnak minősül. Az üzemeltet, a következő évi bérletjegyek kiadásáig írásban 

értesíti azt a Munkáltatót amely e bekezdés szerinti mulasztása miatt nem igényelhet 

dolgozói számára bérletjegyet.  

(7) Egyebekben az 8. § (7) - (8), (12) - (13) és (16), valamint a 13. § (4) bekezdéseiben 

foglalt szabályok vonatkoznak a kistérségi önkormányzatokra és a 9. § (1), (5) és (6) 

bekezdése szerinti intézményekre is. 

Kizárólagos használati jog 

10. § (1) Azokon a várakozóhelyeken, ahol a forgalomtechnikai és műszaki szempontból 

megoldható, legalább egy naptári évre kizárólagos használati jog is vásárolható a 2. 

mellékletben meghatározott A. díjosztályba sorolt jármű részére. 

(2) A kizárólagos használathoz szükséges forgalomtechnikai kialakítás lehetőségéről a 

közút kezelője és az üzemeltető közösen dönt. A kizárólagos használathoz a kizárólagos 

használatot kérőnek szerződést kell kötnie az üzemeltetővel. 

(3) A kizárólagos használati joggal terhelt várakozóhelyek száma az adott fizető 

parkolóban nem haladhatja meg a várakozóhelyek számának 33%-át. 

(4) A kizárólagos használat biztosítása érdekében a várakozóhelyen más járművek 

megállását és várakozását megakadályozó eszköz elhelyezéséről - a kizárólagos használati jog 

díjának megfizetését követő 5 munkanapon belül - az üzemeltető gondoskodik. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott eszköz elhelyezésének és elbontásának költségei a 

kizárólagos használati jog jogosultját terhelik. 

Egyéb kedvezmények 

11. § (1) Szentgotthárdon gépjárműadó fizetésére kötelezettek a 2. melléklet szerinti  

mérséklésű bérletjegy vásárlására jogosultak. 

(2) A Szentgotthárdon székhellyel, telephellyel vagy kirendeltséggel rendelkező 

szervezetek (továbbiakban Munkáltatók), illetve az ezeknél a szervezeteknél 

munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező természetes 

személyek (továbbiakban: dolgozók) a jogviszonyuk fennállása idejére a 2. melléklet szerinti  

mérséklésű bérletjegy vásárlására jogosultak.  
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(3) Éves bérletjegy vásárlása a bérletjegyek árából 50 % kedvezményre jogosít.  

(4) Az (1), illetve (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény az időintervallum 

korlátozással érintett fizető parkolókban nem vehető igénybe. 

 (5) A zöld alapszínű rendszámmal ellátott környezetkímélő gépkocsik számára a töltés 

idejére a töltőpont részének tekintett parkolóhelyeken díjmentes a parkolás. 

(6) Az (1), illetve (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény annak a személynek, vagy 

szervezetnek nyújtható, aki/ami a kedvezményre való jogosultságát a bérletjegy megvásárlása 

előtt hitelt érdemlő módon igazolta 

12. § (1) A Szentgotthárdon gépjárműadó fizetésére kötelezettek egész évre szóló  

„Szentgotthárdi kék parkolási kártya” (továbbiakban kék kártya) váltására jogosultak, mely  

kártya birtokában használhatják a 4.§ szerinti kék zónába tartozó helyeket a (2) bekezdés 

szerinti feltételekkel. Ugyancsak jogosultak kék kártya váltására azok, akik igazolják, hogy a 

az 1. melléklete szerinti utcában laknak de állandó bejelentett lakcímük nem Szentgotthárdon 

van így gépjárműadó fizetésére nem Szentgotthárdon kötelezettek. A kék zóna területén lévő 

utcákban élést igazolni kell a tartózkodási helyre való bejelentkezés esetén lakcímkártyával, 

egyéb esetben a kék zónába tartozó területen történt ingatlanvásárlás esetén a tulajdoni 

lapmásolattal, más jogcímen való ingatlanhasználat esetén a lakás/ingatlan tulajdonosának 

teljes bizonyító erejű dokumentumban tett igazolásának bemutatásával. Kék kártyára 

jogosultak azok is, akik az 1. melléklete szerinti utcákba állandó lakcímre már bejelentkeztek, 

de a gépjárműadójukat majd csak a következő évtől tudják Szentgotthárdon fizetni. A Kék 

kártya addig lehet az arra jogosultak birtokában, amíg az e §-ban említett jogosultsági 

feltételek meg nem szűnnek. Megszűnésük esetén a kék kártyát vissza kell adni - a Kék kártya 

kiváltásakor fizetett díjból azonban semmilyen jogcímen nem jár visszatérítés. 

(2) A Kék kártya “K” jelzésű. A kék kártya az üzemeltetőnél váltható ki. Tartalmazza a 

KRESZ “Várakozóhely” táblája szerinti kék alapon fehér “P” jelet, Szentgotthárd Város 

címerét, a “Szentgotthárdi kék parkolási kártya ...(évszám – az érvényesség tárgyévének 

száma)” feliratot. Ugyancsak tartalmazza azon gépjármű rendszámát, mellyel a kék zónában 

való parkolásra igénybe vehető. A kék kártya érvényességi ideje a kiadás napjától a tárgyév 

december 31-ig tart. A kék kártya része a sorszám, ami betűjelként “K” jelzést tartalmaz. A 

szám az üzemeltető által kiadott sorszám, amivel beazonosítható és ellenőrizhető a kártya 

tulajdonosa. A kártya hátsó oldalán “Tudnivalók” címszó alatt röviden le kell írni, hogy a 

kártyával hol lehet parkolni, utalni kell arra a tényre, hogy a parkolásra kijelölt kék zóna nem 

őrzött, továbbá fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét és elérhetőségét. A hátoldalon még 
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megmaradó helyet az üzemeltető reklámfelületként felhasználhatja. Az elkészített kártyát az 

üzemeltetőnek fóliáznia kell. A kártyára bejegyzést csak az Üzemeltető tehet.  

(3) A kék kártyára egyebekben a bérletjegyek a 8. § (7) - (9), (12) - (13) és (16), valamint a 

13. § (4) bekezdéseiben írottak értelemszerűen irányadók. 

A díj megfizetése 

13. § (1) A várakozási díj megfizetését a megváltott parkolójeggyel vagy bérletjeggyel (a 

továbbiakban együttesen: parkoló szelvény), illetve mobiltelefonos parkolási díjfizetési 

rendszeren (a továbbiakban: mobilparkolás) keresztül kell igazolni. 

(2) A parkolójegy az automatánál pénzérme bedobásával, vagy az üzemeltetőnél kiváltható 

mágneskártya segítségével vásárolható meg. Az automatán feltűnő helyen, olvashatóan kell 

közölni a jegyváltás feltételeit. A jegykiadó automatánál napijegy is váltható. 

(3) A parkoló szelvény a várakozóhely használatára az azon feltüntetett időtartamra jogosít. 

Az időintervallum korlátozással érintett parkolókban tárcsa használata kötelező, amelyen a 

várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött, - kívülről teljes 

egészében jól látható módon - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű 

eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. 

(4) A parkoló szelvényt, illetve a díjmentességet igazoló engedélyt vagy egyéb - jogszabály 

alapján - díjmentességre jogosító okiratot, valamint időintervallum korlátozással érintett 

parkolóhelyeken a tárcsát a járművekben közvetlenül az első szélvédő mögött - szélvédővel 

nem rendelkező járművek esetén a járműveken -, kívülről jól látható és ellenőrizhető módon 

úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy 

megbizonyosodhasson. 

(5) Mobilparkolás esetén a várakozóhely a megfizetett díj mértékéig vehető igénybe oly 

módon, hogy az igénybe vevő a várakozás megkezdését és befejezését külön-külön köteles a 

szolgáltatást nyújtó által megjelölt mobiltelefonszámon regisztrálni. 

(6) A mobilparkolás kizárólag abban az esetben szabályszerű, ha a szolgáltatás 

igénybevételének kezdetét és befejezését a szolgáltatást nyújtó visszaigazolta. 

(7) A mobilparkolás (5) és (6) bekezdéssel ellentétes igénybevétele díjfizetés nélküli 

várakozásnak minősül. 

(8) Mentesül a (7) bekezdésben meghatározott díjfizetés nélküli várakozás miatt kiszabott 

pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a várakozási 
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díjat megfizette, azonban a mobilparkolás igénybe vétele során gondatlanságból 

rendszámának legfeljebb egy karakterét hibásan adta meg. 

(9) Amennyiben a jármű használója a parkolójegyet vagy a díjmentességet igazoló 

engedélyt vagy egyéb - jogszabály alapján - díjmentességre jogosító okiratot a járművön nem 

a 13. § (4) bekezdésben meghatározott módon helyezi el, akkor az díjfizetés nélküli 

várakozásnak minősül. 

(10) A jogszabályban meghatározottól eltérő várakozás miatt keletkezett vitában az 

üzemeltetővel folytatott levelezésnek, illetőleg személyes egyeztetésnek a fizetési 

kötelezettség teljesítésének határidejére nincs halasztó hatálya. 

14. § (1) A kiszabott pótdíj összege beszámítható a pótdíjazás napjától számított 2 

munkanapon belül a megváltott tárgyhavi bérletjegy árába, kivételt képeznek ez alól a 11. § 

(1) – (3)  bekezdései szerinti  kedvezményes bérletjegyek. 

(2) Az érvényes díjmentességet igazoló okirattal rendelkező személy mentesül a pótdíj 

megfizetése alól, ha a 13. § (4) bekezdésében foglaltaknak gondatlanságból nem tett eleget, és 

a díjmentességet igazoló engedély vagy egyéb - jogszabály alapján - díjmentességre jogosító 

okiratot a pótdíjazás napjától számított 2 munkanapon belül az üzemeltető ügyfélszolgálati 

irodájában a 2. mellékletében meghatározott bemutatási díj megfizetésével egyidejűleg 

bemutatja.  

(3) Amennyiben a gépjármű használója az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel 

rendelkezett, de a 13. § (4) bekezdésében foglaltaknak gondatlanságból nem tett eleget, akkor 

a parkolási pótdíjjal érintett időszakra az érvényes eredeti parkolójegyét az Üzemeltető 

ügyfélszolgálatán a pótdíj kiszabását követő 2 munkanapon belül a 2. mellékletében 

meghatározott bemutatási díj megfizetésével egyidejűleg bemutatva mentesül a pótdíj 

megfizetése alól. 

(4) A bemutatási díjat az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában a bemutatással egyidejűleg 

készpénzben kell megfizetni. Az üzemeltető kötelessége, hogy a bemutatási díj fizetésekor a 

pótdíj fizetési felszólítás példányához csatolja a bemutatott, az ellenőrzés idején érvényes 

parkolójegyet, vagy annak hiteles másolatát, vagy amennyiben a járművezető bérletjeggyel, 

napijeggyel rendelkezik, fel kell tüntetnie a pótdíj fizetési felszólításon a bemutatott, az 

ellenőrzés idején érvényes bérletjegy/napijegy számát. A bemutatási díj befizetését követően a 

pótdíj fizetési felszólítást érvényteleníteni kell. A bemutatási díj az üzemeltetőt illeti meg. 

(5) A (2)-(3) bekezdés nem alkalmazható, ha ugyanazon gépjármű bármely használója a 13. 

§ (4) bekezdésében foglaltaknak 30 napon belül ismételten nem tesz eleget. 
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Ellenőrzés 

15. § (1) A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését az 

üzemeltető üzemidőben bármikor jogosult ellenőrizni.  

(2) A fizető parkolóba történő beállást követő első 10 perc a türelmi idő, mely alatt a 

parkoló használata nem minősül várakozási díj megfizetése nélküli parkolásnak. Ezen 

időtartam alatt az ellenőrzést végző figyelmeztető cédulát tehet a gépjárműre, melyen felhívja 

a fizető parkolót használó figyelmét arra, hogy fizető parkolóban várakozik és ezért díj 

fizetésére köteles. A cédulán pontosan fel kell tüntetni a kihelyezés idejét (legalább óra-perc 

pontossággal). A figyelmeztető cédulán feltüntetett időponttól számított 10 percen túl minősül 

a várakozás díjfizetés nélkülinek.  

 

Várakozóhelyek egyéb célú használata 

16. § (1) Városi rendezvények ideje alatt lezárásra kerülhetnek a rendezvényekkel érintett 

fizetőparkolók. 

(2) A városi rendezvénnyel érintett fizetőparkolók a rendező szerv kérelmére eseti 

jelleggel, egyedi elbírálása alapján a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal előzetes 

jóváhagyásával zárhatóak le. 

Záró rendelkezések 

17. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.  

 (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelete hatályát veszíti. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester jegyző 

 

Kihirdetés napja: 
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1. melléklet a Szentgotthárd  Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…. (……..) 

önkormányzati rendelethez 

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendje 

 

1. Szentgotthárd városában a fizetőparkolási rendszerbe bevont parkolók:  

1.1. Széll Kálmán tér,  

1.2. Kossuth Lajos utca (a Széll Kálmán tértől a Tompa Mihály utcáig),  

1.3. Mártírok út (a Széll Kálmán tértől a Mártírok út 5. sz. épületig),  

1.4. Széchenyi út (a Széll Kálmán tértől a zöldterülettel elválasztott részig),  

1.5. Deák Ferenc utca (Széll Kálmán tértől a József Attila utcáig),  

1.6. Várkerti parkoló (Várkert nyugati oldalán lévő parkoló),  

1.7. Mártírok út (OTP épületétől a József Attila utcai kereszteződésig),  

1.8. Széchenyi út (Széchenyi úti tömbbelső a József Attila utcai kereszteződésig),  

1.9. Hunyadi utca (a Széll Kálmán tértől a Hunyadi út ….. számú ingatlanig (egykori 

autóbusz-pályaudvarig), beleértve a Hunyadi u. 21. alatti ingatlan (jelenleg Spar 

áruház) körüli parkolókat, az áruháztól K-i irányba eső parkoló területét és a volt 

Május 1. utca ……. (volt Kaszagyár) előtti területet,  

1.10. A Füzesi úton a Füzesi u. ……. szám alatti ingatlan  (Széchenyi István Általános  

Iskola) előtti terület 

1.11. Árpád utca (a Széll Kálmán tértől az Árpád utca 4. sz. épületig és a hozzá 

kapcsolódó parkolók),  

1.12. Arany János utca (Szabadság téri Liget előtti területe) 

  

2. Kék zóna: 

2.1. József Attila utca a Rákóczi Ferenc utca csatlakozási pontjától a Deák Ferenc utca 

csatlakozásáig,  

2.2. Rákóczi Ferenc utca a Rákóczi Ferenc utca 5-től a József Attila utcáig,  

2.3. a Deák Ferenc utca 15-17. és a Széchenyi út 5. alatti társasházak közötti udvar 

 

3. Időintervallum korlátozással érintett fizető-parkolók:  

3.1. Széll Kálmán téren lévő fizetőparkolók,  

3.2. Széll Kálmán tértől keleti irányba a Kossuth Lajos utcában a Rendőrség épületéig 

(Kossuth Lajos utca 6. számú épületig, illetve a Kossuth Lajos utca szemközti oldalán 

a Kossuth Lajos utca 7. alatti épület előtti fizető parkolókig),  
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3.3. a Széll Kálmán tértől nyugati irányba a Mártírok út 1-3. számú épületek előtti és a 

Széchenyi út 4. épülete előtti fizetőparkolók az OTP előtti gyalogátkelőhely vonaláig.  

2. melléklet a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…. (……...) 

önkormányzati rendeletéhez 

A parkolási díjak mértéke 

1. Díjosztályok -A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két 

díjosztály egyikébe kell sorolni: 

 

1.1. A) díjosztály: Az 5,50 m-nél nem hosszabb és 3500 kg összsúlyt meg nem haladó 

járművek és rendszámos motorkerékpárok 

1.2. B) díjosztály: Egyéb, 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg összsúlyt meghaladó 

járművek 

 

2. Alapdíjak óránként (Ft/óra): 

2.1. A) díjosztály: 320 Ft/óra 

2.2. B) díjosztály: 1000 Ft/óra 

 

3. Napijegy csak az A) díjosztályba tartozó járművekre váltható: 1200 Ft/nap 

 

4. 30 napos bérletjegy ára (Ft/hó) - Bérletjegy csak az A) díjosztályba tartozó járművekre 

váltható: 2650 Ft / 30 naptári nap 

 

5. Kedvezmények: 

5.1. 11. § (1) bekezdés szerinti éves kedvezményes bérletjegynél: 76,1 % 

5.2. 11. § (2) bekezdés szerinti éves kedvezményes bérletjegynél: A) variáció 50 %, B) 

variáció 33 % 

5.3. Éves bérletjegy váltása esetén: 50 % 

 

6. Egyéb díjak: 

6.1.  A bérletjegyek, kék kártya előállítási költsége a 11. § (1), illetve 11. § (2) bekezdés 

szerinti kedvezményes bérletjegy kivételével:  500 Ft/db 

6.2. Bemutatási díj: 800 Ft 

6.3. Bérletjegy, kék kártya cseréje 1400 Ft/db 

 

7. A kizárólagos használati jogok éves díjai (Ft/év): 

7.1. Fizetőparkolókba:  120000 Ft/db 

7.2. Kék zónában: 80000 Ft 

Pótdíj mértéke: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározottak 

szerinti. 

A díjak és az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák, a bérlet előállításának költsége 

nélkül. 
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Indokolás: 

1. §-hoz: a rendelet területi, illetve tárgyi hatályát határozza meg tartalmaz 

2.-3. §-hoz: A fizető-parkolókat határozza meg 

4. §-hoz: Kék zónák kijelölése 

5. §-hoz: A fizető-parkolókba kihelyezendő táblákat szabályozza 

6. §-hoz: Díjfizetési időkorlátokat szabályozza 

7. §-hoz: Várakozási díjakkal kapcsolatos szabályokat tartalmazza 

8-9. §-hoz: Bérletjegyekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazza  

10. §-hoz: Kizárólagos díjakkal kapcsolatos szabályokat tartalmazza 

11. §-hoz: Egyéb kedvezményekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazza 

12. §-hoz: Kék zónákkal kapcsolatos előírásokat tartalmazza 

13-14. §-hoz: Díjak megfizetésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza 

15. §-hoz: Ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat tartalmazza 

16. §-hoz: Várakozóhelyek egyéb hasznosításával kapcsolatos szabályokat tartalmazza 

17. §-hoz: Záró rendelkezésekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazza 

1. melléklethez: A fizető-parkolási rendszerbe bevont parkolókat tartalmazza 

2. melléklethez: A parkolási díjak mértékét tartalmazza 
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Tárgy: M8 gyorsforgalmi úttal kapcsolatos területértékesítés 0237/3 

hrsz. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. 11.29-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

dr. Bátonyi Richárd ügyvéd a Magyar Állam nevében eljárva –a kisajátításról szóló 2007. évi 

CXXIII. számú törvény 2.§ e) pontja alapján – kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból 

(közlekedési infrastruktúra fejlesztése), nevezetesen a M8 gyorsforgalmi út Körmend-

Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósítása céljából folytatott területszerzés 

érdekében az 1. sz. mellékletben található kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. 

A levelében a NIF Zrt. megbízásából tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy az M8 tervezett 

nyomvonala érinti a Szentgotthárd, külterület 0237/3 hrsz.-ú rét és árok megnevezésű 

ingatlant, mely az Önkormányzat 1/1 tulajdonában áll. Ez az ingatlan a „Füzesi bekötőút” és a 

kerékpárút között helyezkedik el az árapasztó vápától északra. 

A 6695 m2 terülketű ingatlan a 2. sz. mellékletben található kisajátítási vázrajz alapján 3 

részre kerül megosztásra, melyből a középső szakasz a 4877 m2 területű rész – új hrsz: 

0237/6 kerülne Állami tulajdonba. A többi terület egy 416 m2-es 0237/5 hrsz-ú és az 1402 

m2-es 0237/7 hrsz-ú ingatlanok maradnának Önkormányzati tulajdonban. A vételi ajánlat a 

4877 m2-es területrészre vonatkozóan „teljes – mindenre kiterjedő – kártalanításként a 

tulajdoni illetőségnek megfelelően bruttó 799.828.-Ft-ról (164.-Ft/m2) szól a kisajátítást 

helyettesítő adásvételi szerződés megkötése esetére. 

 

Az Ingatlan-vagyon kataszterben a 0237/3 hrsz-ú ingatlan könyv szerinti bruttó értéke 

2.008.500.-Ft, ami 300.-Ft/m2. A megszerezni kívánt 4877 m2 terület könyv szerinti 

bruttó értéke: 1.463.100.-Ft, ami alatt értékesíteni nem lehet. Ez az érték több mint 80%-

kal több, mint a magyar állam által ajánlott összeg, ezért nem javasolhatjuk ezen érték 

elfogadását. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001 (II.1.) önkormányzati rendelet 12. § 

(1) bek. a következők szerint rendelkezik: 

„12.§ (1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az 

önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni.  

(2)A vagyon értékesítésekor (beleértve az értékpapírokat is) a vagyon piaci értékének 

meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges.  

Amennyiben a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli 

nyilvántartásokban kimutatott érték, úgy általában az előbbi értéket kell alapul venni az 

értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor”.  

Esetünkre lefordítva mindezt: az Ingatlanvagyon kataszterben szereplő könyv szerinti bruttó 

forgalmi érték 300.- Ft/m2, legalább bruttó 1.463.100.-Ft vételárat jelenti. Csak arra van 

lehetőség, hogy a T. Testület tegyen javaslatot a könyv szerinti bruttó értéken történő 

étékesítésre. Az egyik lehetőség, hogy az ügyvédi iroda kisajátítási eljárást fog 

kezdeményezni, s akkor a kisajátítási eljárás végén megállapított vételárat fogjuk kapni az 

ingatlanrészért vagy annak érdekében, hogy a kisajátítást ezen ingatlanra kikerüljék lehetséges 

az is, hogy a vételi ajánlatot módosítják.  

Megjegyeznénk, hogy ugyanezen oldalon lévő, vápától délre található 2,7 ha-os 0256/5 hrsz-ú 

rét megnevezésű ingatlan vételára, melyet a Magyar államtól vásárolunk meg az kb. 393.-

Ft/m2.   

 

Határozati javaslat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező Szentgotthárd, külterület 0237/3 hrsz-ú ingatlanból az M8 gyorsforgalmi út 

Körmend-Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósításához szükséges 4877 m2-es 

területrészt – mely az UTIBER Kft. (1115 Budapest, csóka u. 7-13.) 43.122 munkaszámú 

kisajátítási vázrajz alapján keletkező szentgotthárdi 0237/6 hrsz-ú ingatlant a Magyar Állam 

képviselője által megajánlott áron nem tudja értékesíteni tekintettel arra, hogy az összeg nem 

éri el az ingatlan könyv szerinti értékét.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata a területét legalább a nyilvántartási értéken kívánja 

értékesíteni, amely bruttó 1.463.100.-Ft.   

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 

amennyiben Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a fenti árat nem fogadja el, úgy az 

kisajátítási eljárás keretében kerül megállapításra a vételár.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2017. november 15. 

 

 
                                                                                                         Doncsecz András 

                                            városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem: 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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Tárgy: Szentgotthárd, Széll K. tér 19. szám alatti 31/A/5 hrsz-ú 

garázs bérbeadása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület  

2017. november 29-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 19. szám alatti 31/A/5 hrsz-ú garázs bérbeadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szentgotthárd, Széll K. tér 19. szám alatti 31/A/5 hrsz-ú 19 m2 alapterületű garázs jelenleg 

üres. A garázs üres, bérbe adható, a garázs havi bérleti díja: 10.000.-Ft/hó+ÁFA, összesen 

12.700.-Ft/hó. 

A megnevezése szerint garázs sorsára többféle elképzelés is született: amikor megüresedett 

azért nem került meghirdetésre, mert felmerült annak igénye, hogy a garázs felhasználásával a 

lakóházban lévő 4 önkormányzati bérlakáshoz tartozó faház itt kerül kialakításra, mivel a 

lakásokhoz tartozó jelenlegi faházak a jogilag a szomszédos Széll K. tér 21. sz. alatti társasház 

udvarán állnak. Akkor ennek ellenére a másik társasház udvarában álló faházak 

tetőszerkezetét újíttatta fwl az önkormányzat és üresen maradt a garázs. Az udvar sajátos 

elrendezése miatt ebbe a garázsba a gépkocsival történő beállás nehézkes így felmerült a más 

célú hasznosítás lehetősége is: a tűzoltószertár kiürítése végett szükséges lehet eszközök 

tárolásra is.   

Korábban is volt szóbeli érdeklődő a garázsra, de fenti indokoknál fogva nem ment tovább az 

ügy.   

 

Most Nagyné Unger Brigitta a Black-Velvet 2005 Kft. ügyvezetője (Cafe Corso étterem 

üzemeltetője) a mellékelt 1.sz. mellékletben található kérelemmel fordult hivatalunkhoz, 

melyben a fent körülírt garázst szeretné bérelni határozott időre, 2018 április végéig 

teraszbútor és ernyők tárolása céljából. 

   

  Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2,§. (2) bekezdése 

alapján: 

„(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség 

jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a 

pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió 

forintot nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.” 

A 2.§ (5) és (6) bekezdése kimondja:  

(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan 

időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 (6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával 

meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet 

Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább 

folytatandó tevékenységet.  A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését 

indokolni nem kell.  

(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel.  

 

A garázs könyv szerinti bruttó értéke: 86.000.-Ft, becsült értéke: 806.000.-Ft.  

A megüresedett garázsokra is vonatkozik a fenti rendelet, s mivel van bérleti ajánlatunk az 

ingatlanra, s a bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, elméletileg a 
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bérbeadásnak jogi akadálya nincsen.  

A garázs határozott vagy határozatlan időre is bérbe adható.  

Javasoljuk határozatlan időre történő bérbeadás esetén 3 hónap felmondási idő kikötését. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Széll 

K. tér 19. szám alatti 31/A/5 hrsz-ú, 19 m2 alapterületű garázsra  az önkormányzat 

tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól 

szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat 

mellőzése alapján Black-Velvet 2005 Kft-vel (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 21. sz.)  

történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá. 

 Bérleti díj: havi 10.000.-Ft/hó+ÁFA, összesen 12.700.-Ft/hó. 

A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2017. 12.01-től 2018. április 30-ig szól.  

Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Széll 

K. tér 19. szám alatti 31/A/5 hrsz-ú, 19 m2 alapterületű garázst bérbeadásra meghirdeti. 

Bérleti díj: havi 10.000.-Ft/hó+ÁFA, összesen 12.700.-Ft. 

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 16. 

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. januári testületi ülés. 

A hirdetményt  a helyben szokásos módon kell közzétenni.  

 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,  

Szentgotthárd, 2017. november 16. 

          
                                                                                                       Doncsecz András  

                                            városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017.november 29-i ülésére 

 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok 

 

 

1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata : 2016. évtől a helyi iparűzési adó bevétel esetében a 

Képviselő-testület de minimis támogatásban részesítette a vállalkozó háziorvosokat. Ennek 

összege 2016. évben 1 100 000 forint. 2017. évben a támogatás maradt. 

2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. (2017. évben a márciusi Testületi 

ülésen  került rá sor.) 

3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók 

benyújtása, forgalomból kivonások elindítása. 

 4/ 2016. évi beszámoló készítése , a zárszámadás elfogadása az áprilisi ülésen megtörtént.  

5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre kerül február hónapban, 

havonta aktualizáljuk és csatoljuk a két ülés közti  anyaghoz. 

6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb 

távú fenntartásához. A 2017. évi költségvetésben egyensúlyi tartalék képzésére a 

benyújtott költségvetési tervezetben nem került sor forráshiány miatt. (226 millió forint 

állami támogatást elvonnak az iparűzési adó-erőképesség miatt, valamint 208 millió forintot 

kell szolidaritási hozzájárulásként az oktatási intézményeink működtetésére fordítani.) 

7/ Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében a társaságok a továbbiakban is havi pénzügyi beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak. A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési 

tervet kell készíteni, melyet a Képviselő-testülettel ismertetni kell. A társaságaink havonta a 

pénzügyi beszámolójukkal együtt nyújtják be. 

8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat 

kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. A költségvetési tervezetben került 

benyújtásra, valamint a Kormányhoz benyújtandó Kormány engedély kérésének 

kötelező melléklete. 

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 előzetes adatszolgáltatás 

benyújtásáról döntött. Az előzetes adatszolgáltatás benyújtásra került a BM_NGM felé. 

10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a 

Testületnek.   

 

 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 
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2017. NOVEMBER 
 

VÁROSÜZEMELTETÉS: 

Két ülés között történtek 

2017. november 

 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2017. július 6. 

-i   megtartott ülésén a „Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház tető-, ill. 

födémszerkezet felújítási kivitelezői munkái ”  tárgyában a Cseke Kft. ( 

Teskánd) ajánlatát az eljárás nyertesének nyilvánította. 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: 2017. november 30. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2017. július 6. 

-i   megtartott ülésén a „Szentgotthárd-Farkasfa Művelődési Ház homlokzat-

felújítási munkái ” tárgyában a Varga Imre építési vállalkozó ajánlatát az 

eljárás nyertesének nyilvánította. A kivitelezési munkára a szerződés 

megkötésre került. A műszaki ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest 

Beruházó és Tervező Kft. látja el. A beruházás befejeződött a műszaki átadás-

átvétel folyamatban van.  

 

 Szentgotthárd – Háziorvosi rendelő főbejáratához 8 – 10 % -os lejtő 

tervrajzainak az elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került. 

      Tervezési koncepció: 

 első sorban a betegszállítást végző mentőszolgálat kezdeményezésére a 

mentőszolgálat dolgozói által használt kézi tolókocsi fel- és letolására alkalmas 8 – 10 

% -os vb.lemez kivitelű csúszásmentes felületkialakítású lejtő építése 

 épület előtti térrendezés (parkoló kiosztás) 

Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök 

A tervdokumentáció elkészült. 

 

 Szentgotthárd – Máriaújfalu Mérlegház bontási, nyitott kiállítási tér építési  

tervdokumentációjának az elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került. 

      Tervezési koncepció: 

 A Mérlegház teljes elbontása 

 Tűzoltófecskendő kiállítására szolgáló tetővel ellátott, nyitott kiállítótér kialakítása 

Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök 

A bontási tervdokumentáció elkészült. Az épület bontása megtörtént. A kiállítótér 

kialakítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. 

 

 „Szentgotthárd – Rábakethelyi Plébánia Ravatalozó épület átalakítási, 

felújítási tervdokumentációjának az elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra 

került. 

      Tervezési koncepció: 
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 Ravatalozó épület bővítése akadálymentes vizesblokk kialakításával 

 Épületen belüli átalakítás – felújítás (takarítóeszköz és tisztítószer tároló helyiség 

kialakítása vízvételi lehetőséggel, burkolatok cseréje, felületképzések) 

 Tetőszerkezet felújítása, új előtető építése épület előtti fedett tér kialakítással (meglévő 

tetőszerkezet lécezésének és cserépfedésének cseréje, bádogos szerkezetek cseréje) 

 Homlokzat felújítás: nyílászárók cseréje, új bevilágító üvegfelületek készítése, 

színezés 

 Épület vízellátása: vezetékhálózat bővítésével, szennyvízakna építéssel 

 Épület melletti burkolt gyalogút kiépítése 

Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök. A 

ravatalozó épületének felújítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. 

 

 

 

 Megrendeltük a Sporttelep öltöző és vizesblokk bővítés használatbavételi 

eljárás megindításához szükséges szakhatóság által előírt hiányosságok 

megszüntetését. A büféhez tartozó ételkészítő és raktár helyiség előírás szerinti 

kialakításának főbb munkálatait: személyzeti WC leválasztása, 

gipszkartonozás, beltéri ajtó elhelyezése, csempe burkolat készítése, mosogató 

pult elhelyezése csepegtetős 2 medencés mosogatóval, takarító szertár 

szekrény elhelyezése.  

      Kivitelező:  SZET Szentgotthárdi Kft. (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.) 

      Beruházás befejeződött. 

 

 

 

 

 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. 

június 15-én megtartott ülésén döntött többek között a  „Út és egyéb 

közlekedési felületekkel kapcsolatos felújítási munkálatok” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás eljárást lezáró döntéséről. A Képviselő-testület 44/2017. 

számú határozata alapján a Kilián Gy. utca, a Dózsa Gy. utcai járda, Radnóti 

úti játszótérhez vezető útszakasz, Fürdő utca – Kossuth L. utcai parkoló 

összekötéséről és a Május 1. úti buszöböl felújítása, valamint  áthúzódó, 

kötelezettséggel terhelt munkaként az idei költségvetésben szerepelő 

Szentgotthárd 1377/6. hrsz.-ú közút felújítása, forgalomtechnikai átalakítása 

szerepelt a pályázati kiírásban. Teljesítés határideje: a szerződés aláírásától 

számított 90 napon belül. Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezések 

kiküldése, illetve a nyertes kivitelezővel történő szerződéskötés, valamint a 

munkaterület átadása megtörtént. A munkálatok elvégzése folyamatban van. A 

kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. július 

12-én megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd belterületi 
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vízrendezési munkálatok 2017.” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást lezáró 

döntéséről. A pályázati kiírásban a Kethelyi-mező vízrendezése (új 566,00 fm 

hosszúságú nyílt csapadékvíz-elvezető övárok kiépítése, a fő csapadékvíz-

elvezető irányokban 1756,00 fm hosszban a meglévő árkok folyásfenék 

burkolása), illetve a Bem J. utca 260,00 fm hosszúságú nyílt csapadékvíz-

elvezető árkának burkolása árokburkoló elemmel szerepelt. A nyertes 

ajánlattevővel történő szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munkálatok 

megkezdődtek. Kivitelező: Vízéptek Bt. 

 

 A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás 

korszerűsítése” elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az 

ENERIN Sümeg Energetikai Kft.-vel megkötött szerződés alapján 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. A korábban beérkezett 

igények/jelzések alapján továbbá megtörtént a lámpatestek felszerelése a 

Máriaújfalui út 2694 hrsz. elé,  a Tótfalusi út 88. számú ingatlan melletti 

oszlopra, illetve a Szentgotthárd-Rábakethely, 157. hrsz-ú közúton lévő 

oszlopra (Kethelyi út 47/B. - Kethelyi út 49. számú ingatlanok közötti földúton 

lévő oszlopra (régi, elavult lámpatest helyére)). 

   

 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. 2017 október-november 

hónapban a közvilágítási hálózatot érintően egy (1)  szakaszhibát, illetve  

három (3) egyedi hibát jelentettünk be. A közvilágítási hálózatot érintő hibák 

elhárítása az elektromos hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi hibák 

elhárítása pedig az önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg 

Energetikai Kft. feladata. A bejelentett hibák elhárítása folyamatban van. 

 

 

 A Képviselő-testület 2016. augusztus 2. rendkívüli ülésén hozott döntés 

alapján nyolc (8) helyszínen keletkezett károkkal kapcsolatos vis maior 

támogatási igényt nyújtottunk be. A Belügyminisztérium honlapján megjelent 

információ alapján a 2016. október 12-én kelt döntés értelmében 13 527 000,- 

Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Az erről szóló Támogatói Okirat 

az EBR42 rendszerben már elérhető. A pályázati támogatásból megvalósuló 

beruházás megvalósításának előkészítését megkezdtük. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. június 15-én megtartott 

ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd vis maior támogatással 

kapcsolatos építési munkák” elnevezésű közbeszerzési eljárás eljárást lezáró 

döntéséről. Teljesítés határideje: a szerződés aláírásától számított 90 napon 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/
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belül. Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezések kiküldése, illetve a 

szerződéskötés, valamint a munkaterület átadása megtörtént. A műszaki 

átadás-átvétel megtörtént. Az elszámolás határideje 2017. október 12. Az 

elszámolást határidőre benyújtottuk a MÁK részére, a helyszíni ellenőrzés 

2017. november 09-én megtörtént, az elszámolással kapcsolatban hiánypótlás 

várható. 

 

 A közlekedési hatósággal és érintettekkel történő előzetes véleményeztetést 

követően a piac bevezető út forgalomtechnikai átalakítására készült 

engedélyezési terv közlekedés hatósági engedélyezése megtörtént, az építési 

engedély jogerős lett. A kivitelezésre vonatkozó szerződéskötés megtörtént. A 

munkálatok elvégzése folyamatban van. A kivitelezés befejezési határideje 

2017. szeptember 31.  Tervező: Vé-Ko Kft. Szentgotthárd. Kivitelező: 

UTPLAN ’95 Kft. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 

megtörtént. 

 

 Szerződést kötöttünk a rábakethelyi templom és a zsidai Jó Pásztor Kápolna közötti 

meglévő erdei út felújítását (Brenner sétány kialakítását). Kivitelező: Buldózer 2000 

Kft. A sétány kialakítása megtörtént. 

  

 2017. november 20-án a városi utak, kerékpárutak, járdák téli útüzemeltetésével 

kapcsolatban hó-eltakarítási értekezletet tartottunk. A téli időszak közeledtével helyi 

médiákban az alábbi felhívás megjelentetését kértük: 

 

Tájékoztatás 

Szentgotthárd téli útüzemeltetés 

  

Szentgotthárdon a város közúthálózatának gerincét képező utak állami tulajdonú és kezelésű 

összekötő utak részei, azok városi átkelési szakaszai, ezért az alábbiakban felsorolt városi 

utakon a síkosság mentesítés és hó-eltakarítás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata: 

- 8-as számú főútvonal (Jakabháza városrész Fő út); 

- Rábafüzesi bekötőút – Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459. jelű út); 

- Kossuth L. u. -  Kethelyi út, Mártírok út – Széchenyi u. - Tótfalusi út (7454. jelű 

út) 

- Máriaújfalui út – Nyíres út (7455. jelű út); 

- Árpád út – Apátistvánfalvai út (7458. jelű út); 

- Május 1 út – Hunyadi út (Május 1 út – Ady E. utca közötti szakasza) – Ady E. 

utca a vasútállomásig (74328. jelű út). 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. körmendi üzemmérnökségének ügyeleti telefonszáma 

+3694819767, Soós Róbert üzemmérnökség vezető elérhetősége +36303001514. Az állami 

közútkezelő egyéb elérhetőségei:www.kozut.hu, e-mail: info@kozut.hu, az Útinform 

telefonszáma +3613362400, e-mail: utinform@kozut.hu 

Az önkormányzati tulajdonú és kezelésű utakon a SZET Szentgotthárdi Kft. (Tel.: 

+3694553023) végzi a hó-eltakarítást és a síkosság mentesítést. Ezt a feladatukat mindig a hó-

eltakarítási és síkosság elleni védekezési ütemterv alapján végzik. Az ütemterv 

alapján síkosság-mentesítés csak az önkormányzati kerékpárutakon és néhány veszélyes 

http://www.kozut.hu/
mailto:info@kozut.hu
mailto:utinform@kozut.hu
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(beárnyékolt) útszakaszon történik folyamatosan. A többi útszakaszon csak hó-

eltakarítás folyik a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A hó-eltakarítás mindig 

fontossági sorrendben, az ütemtervnek megfelelően történik, nem érnek oda mindenhová 

egyszerre. 

A kézi hó-eltakarítás során az önkormányzati intézmények megközelítésének biztosítása, az 

önkormányzati területek előtti járdák, valamint a gyalogátkelőhelyek és az autóbuszöblök 

takarítása, síkosság-mentesítése a feladatuk. 

Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt lévő 

járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) takarítása, síkosság-

mentesítése a tulajdonos/használó kötelessége. Ez általában nem okoz problémát a  családi 

házaknál, de vonatkozik a társasházakra is.   A legtöbb probléma ebből ott van, ahol a 

földszinten üzletek, az emeleten pedig lakások vannak. Itt okoz/okozott folyamatosan gondot, 

hogy kinek a feladata a járda takarítása. Ennek a kérdésnek a rendezése a közös képviselő 

feladata és felelőssége.  

 Kérünk mindenkit, hogy az adott időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően 

közlekedjen, a téli időjárási körülményekre felkészülve (pl.: megfelelő ruházat) és a téli 

útviszonyoknak megfelelően felkészített járművekkel, a hosszabb utazási idő figyelembe 

vételével induljon útnak. 

Együttműködésüket köszönjük ! Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Megtörténtek: 

 aknafedlapok szintre emelési munkái a Hunyadi utcában; Kisfaludy S. u. - Dózsa Gy. 

u. kereszteződésében; Rákóczi F. utca - József A. utca kereszteződésében 

 Járdaleszakadás javítási munkái Hunyadi u. Butiksor mögötti parkolóról kivezető úton 

 Útpadka leszakadás javítási munkái a Hegyi úton 

 Kolostor étterem mögötti kerékpárút, profilozását 2m x 20m-es szakaszon 

 Szentgotthárd, Széchenyi úton a volt törmeléklerakóhoz vezető útnál árok és áteresz 

tisztítási munkákat 

 Szentgotthárd-Farkasfa, Fővég utca végén burkolat javítási munkák 

 Szentgotthárd-Rábafüzes, Toldi Miklós utca útpadka javítása 

 

 Megrendeltük: 

 Zsilavek u. árkolási munkáit 

 Erdei u.(810/2 hrsz.) burkolat leszakadás helyreállítási munkáit 

 Szentgotthárd-Farkasfa, Alvég utca eleje (Farkasfai út 10. számú ház előtt) áteresz 

leszakadás helyreállítását 

 Május 1 utca útburkolat leszakadás helyreállítását 

 Zsidahegy u. 6-al szemben árok tisztítását 

 Hunyadi u. útleszakadások helyreállítási munkáit 

 Szentgotthárd - Rábatótfalu, 117. hrsz-ú ingatlan bejárata előtti áteresz átépítése 

 Szentgotthárd, Szépvölgyi utcában 865 hrsz-ú ingatlanok előtti rácsos folyóka építési 

munkáit 

 Felső utca árokburkolat és padka felújítási munkáit 

 Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui út buszmegálló felújítási munkáit 
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 Megrendeltük Szentgotthárd-Rábatótfalu, Rábatótfalusi út 0896/1 és 0898/12 hrsz. 

területek között közvilágítási vezeték kiépítését. Kivitelező: E.On Északdunántúli 

Áramhálózati Zrt. 

 Megrendeltük a temetői konténerek temetőn belülre helyezése kapcsán szükséges 

átalakítási munkákat. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 Megrendeltük Szentgotthárd város területén található közterületi információs táblák 

felújítását. Kivitelező: Virtuart Kft. A kivitelezés határideje 2018. március 31. 

 Megrendeltük a Szentgotthárd-Máriaújfalu, Kis utca pályázati projektből nem 

támogatható lakott külterületi szakaszán gravitációs gerincvezeték, ill. bekötővezeték 

kiépítését. 

 Megrendeltük a Szentgotthárd-Máriaújfalu, Parkerdő utca pályázati projektből nem 

támogatható lakott külterületi szakaszán gravitációs gerincvezeték, ill. bekötővezeték 

kiépítését.  

 Megkötöttük a szerződést a karácsonyi díszkivilágítás kihelyezésére. Kivitelező: 

SZET Szentgotthárdi Kft. Az üzembe helyezés legkésőbb 2017. december 2-ig 

megtörténik. 

 Szerződést kötöttünk a téli útüzemeltetési feladatok ellátására. Kivitelező: SZET 

Szentgotthárdi Kft. 

 Megtörtént a rágcsálóírtás a város területén az alábbi helyszíneken és tapasztalatokkal: 

A Széchenyi-közi átjárónál található szennyvízgyűjtő akna körüli patkányfészek rendszer 

többszöri közterületi irtási munkái ellenére nem volt teljes mértékben eredményes, a 

szennyvíz-csatorna hálózatból is folyamatos az utánpótlás, ezért itt a Vasivíz Zrt. 

közbenjárását kértük. A Club 3 előtti füves terület, a szakrendelő és az óvoda környezete  

patkánymentesek. A Mártírok-úti sorház hátoldala szintén a szennyvíz aknák mellől kapja a 

patkány utánpótlást, itt is a Vasivíz Zrt. közbenjárását kértük. 

 

 Szentgotthárd város területén található hulladékudvar 2017. június 1-én 

megnyitott. A hulladékudvar üzemeltetésével az STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. foglalkozik. A szentgotthárdi 

hulladékudvar nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul:  minden kedden 

és csütörtökön 8.00-16.30, minden hó 1. szombatján 8.00-16.30. Bővebb 

információval a szolgáltató a hulladékudvar nyitvatartási ideje alatt a 94/200–

563-s telefonszámon áll rendelkezésükre. Továbbá a szolgáltatásról a 

http://www.stkh.hu/wpcontent/uploads/2016/02/tajekoztato_2016.jpg  és a 

http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/  linkeken is 

lehet tájékozódni. 

A hulladékudvarban befogadható hulladékok fajtái: 

http://www.stkh.hu/wpcontent/uploads/2016/02/tajekoztato_2016.jpg
http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/
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VÁROSÜZEMELTETÉS: 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma: 0 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi, megszünési eljárások száma: 

     1    

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi 1 
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engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma: 

0 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Vízügyi hatáskör 0 

Hatósági, szakhatósági engedélyek száma: 1 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 8 

Településképi bejelentési eljárások: 1 

Nyilatkozatok: 2 

Eljárás megszüntetése, elutasító döntés 0 

Belföldi jogsegély 5 

Építésügyi hatósági szolgáltatás 1 

 

 

 

PÉNZÜGY 
 

A pénzügyi irodán, az ASP rendszer bevezetése, ami valamennyi kolléga -  mind a 

költségvetési, mind az adó területén dolgozóknak - idejét terheli a napi folyamatos munka, 

jelentések, bevallások mellett!!! 

 

 

Költségvetési feladatok:   

 

A 2018. évi költségvetés előkészítési feladatok kapcsán felmerült a lehetősége annak, hogy a 

helyi adók közül a telekadó megszűnjön.  

Jelentős kb 200 millió forint telekadóval tartozik a SZIP Kft, melynek realizálódása 

bizonytalan. Ha a telekadó megszüntetésre kerül, úgy a Társaság ezen adótartozása nem 

emelkedik tovább. Ugyanakkor az Önkormányzat nem engedheti meg, hogy a fennálló 

adótartozás összege elévüljön, illetve elengedésre kerüljön, hisz 2014-ben azzal a szándékkal 

vásároltuk költségvetési pénzből ( 635 ezer euro, akkori árfolyamon kb 200 millió forint), 

hogy ez az összeg visszakerül az önkormányzathoz, és ennek egyetlen adómentes módja a 

telekadó beszedése.  

A GotthardTherm Kft részére tavasszal nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének határideje 

2017. december 31. 

Ugyancsak ezen időpontban várjuk a SZET Szentgotthárdi Kft részére nyújtott tagi kölcsön 

visszafizetését. 

 

Beszámolók, jelentések: 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2017. havi ÁFA bevallások, 2017. havi bevallások 

- 2017. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,  

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:  

- A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormány- 

zatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 
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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. 

Állandó feladatok:  

A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra bejelentkezők és a 

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 

ügyfeleknek, valamint a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az 

adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges 

végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző 

évekről áthozott tartozás. 

További feladatok  

Mindkét önkormányzatnál, valamennyi adónemnél fontos feladat a negyedéves adóbevételek 

nyomon követése, egyeztetés költségvetéssel: követelések-kötelezettségek, értékvesztési 

leírások. 

Eseti feladatok: 

A félév zárását követően a napokban történik az adózók számlaegyenlegének postázása. 

 

 

 

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: 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

-  33/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete: a Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati  jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
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önkormányzati rendelet módosítására a mostani, 2017. novemberi képviselő-testületi 

ülésen kerül sor. 

 

      -    34/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete:         

            a   Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról 

            valamint mellékleteiről szóló önkormányzati rendelet  módosításáról változtatást nem  

            igényel. 

 

      -    35/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete: 

            a  közmű-fejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet módosítást nem igényel. 

 

- 36/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete: 

            a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló önkormányzati rendelet  

            módosítás értelemszerűen változtatást nem igényel. 

 

- 37/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete: 

            a  lakások bérletéről szóló rendelet módosítása változtatást nem igényel. 

 

- 38/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete: 

            a  lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítására  a mostani, 2017. novemberi  

            képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

                                                                        

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 
 

2017. november 

 

Megválaszolandó felvetés a szeptemberi képviselő-testületi ülésen nem hangzott el. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű 

határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2017. november 22. 

 

                                                                                              Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                jegyző  
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2017. november 20-án 

 

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. 

nettó 

505.000.000,- 

nettó 426.208.381 

Ft,- 

nettó 

102.164.199,- 

Nyert! Megkötöttük a vállalkozási 

szerződést a Colas Alterra  Zrt.-

vel. Lakossági fórum került 

megrendezésre 2017. június 15-én. 

Az alapcső-letételi rendezvényre 

2017. június 26-án kerül sor. 

Kivitelezés folyamatban. Az 

építési munkák várhatóan 2017. 

november közepére lezárulnak. A 

műszaki átadás és a lakossági 

rákötések csak 2018. tavaszán 

várhatóak. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2016 

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

Nyert! Digitális terepasztal német 

nyelvű fejlesztése.  

Kivitelezés befejeződött, 

elszámolás folyamatban. 

 

SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00019 
103/2016. 151 300 000,- 150.000.000,- 1.300.000,- Tervezés  folyamatban. 

Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-VS1-

2016-00011 
139/2016. 158.818.397,- 158.818.397,- 0,- Tervezés folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Fenntartható 

kerékpárforgalmi 

fejlesztés Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-VS1-

2016-00011 
156/2016. 299 765 000,- 299.765.000 0,- 

NYERT! Szerződéskötés 

megtörtént. Megvalósítás 

(tervezés) folyamatban. 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása – 

ÓVODA VIZESBLOKK 

Belügyminisztérium 120/2016. 28 256 893,-  14 128 446,- 14 128 447,- 

Kivitelezés lezárult, műszaki 

átadás megtörtént. Elszámolás 

folyamatban. 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása – 

HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztérium 106/2017. 30.994.592,- 

Igényelt 

támogatás: 

15.000.000,- Ft 

nem nyert  

15.994.592,- Nem nyert. 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-

2016-00003 
102/2016. 478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft  0,- Ft 

-Ipari park II. ütem területén: 

 járda kiépítése 

 autóbuszöblök és 

buszforduló kiépítése 

- Új iparterület kialakítása, III. 

ütem: 

 közlekedési infrastruktúra 

(út) kiépítése 

 közművesítés (víz, 

csatorna, áram, közvilágítás) 

NYERT!  

Megvalósítás folyamatban. 



2017. november 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 
186 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Kolostorkönyvtár 

felújítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 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.  Nem nyert. Újabb 

pályázati lehetőség miatt 

felülvizsgáljuk és előkészítjük 

újra. 



2017. november 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 
187 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Refektórium felújítása 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 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.  

Nyert!  

Megvalósítás folyamatban, a 

faburkolat egy bemutatódarabja 

elkészült, a Refektóriumban 

megtekinthető. 

1. jelentéstételi időszak eltelt. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 138/2016 239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft 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. 

NYERT! A szerződéskötés 

megtörtént, az első előleg 

kifizetésre került. Megvalósítás 

folyamatban. 

Testvér-települési 

programok és 

együttműködések 

Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. 
73 / 2017 501.600,- Ft 0 Ft 0 Ft 

Testvér-települési együttműködés 

előmozdítása az erdélyi 

Csíkszépvíz településsel. NEM 

NYERT (forráshiány miatt) 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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 

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. A Támogatáskezelő az 

indikátorok és a célcsoportok 

elérési lehetőségeinek 

felülvizsgálatát kérte, emiatt nem 

kaptuk még meg a végleges 

szerződést, azonban a pozitív 

elbírálás már megtörtént, nyert!  

2018-ban várható a tevékenységek 

megvalósítása a pályázat 

ütemezése miatt. 
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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 

A pályázat benyújtásra került, 

jelenleg elbírálás alatt. Telefonos 

érdeklődés is történt, de továbbra 

sem született döntés 2017. 

júliusában sem. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Széchenyi István Általános 

Iskola tornacsarnokának 

fejlesztése 

Magyar Kézilabda 

Szövetség 
261/2016 108.247.254,- Ft 75.773.078,- Ft 32.474.176,- Ft 

Széchenyi iskola 

tornacsarnokának fejlesztése: 

- homlokzat felújítás és 

nyílászáró csere 

- öltözők és azok 

vizesblokkjainak javítása 

NYERT! Központi közbeszerzés 

lezárult, ennek alapján a 

korábbihoz képest magasabb 

összeggel szükséges számolni, 

mely feltüntetésre került a bal 

oldali oszlopokban. 

KIVITELEZÉS folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése és 

önkormányzati utak 

kezelését biztosító gépek 

Vidékfejlesztési 

Program 
24/2017. 90 353 924 elbírálás alatt 22.588.481,- Ft  

Szentgotthárd, Apátistvánfalva és 

Kétvölgy községek 

önkormányzatai konzorciumban 

közösen kívánják megvalósítani a 

Szentgotthárd-Farkasfa 

városrészen található Feketetó, 

Zsilavek és 

Kiserdo külterületi utak 

felújítását, valamint közösen 

kívánnak  

önkormányzati tulajdonú 

úthálózat 

évszaknak megfelelő 

üzemeltetéséhez, 

karbantartásához szükséges 

erőgépet és munkagépeket 

beszerezni. Elbírálás 

folyamatban. 2. hiánypótlás 

folyamatban, helyszíni szemlére 

10.20-án került sor. 

A szentgotthárdi 1956-os 

emlékpark felújítása 

Közép- és Kelet-

európai Történelem 

és Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

237/2016 bruttó 500.000 

Nyert! 

De az eredetileg 

igényelt 2.5 

millió FT-hoz 

képest csak 

500.000 Ft-ot 

ítéletek meg. 

30.000 Ft 

A pályázat NYERT,  500.000 Ft 

támogatást ítéltek meg. A 

felújítást a SZET Kft.végezte, 

2017. április 27-én ünnepség 

keretében került sor az átadásra. 

Elszámolást beadtuk. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas Megyei 

Igazgatóság 
 361.000,- Ft 324.900,- Ft 36.100,- Ft 

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület részére digitális 

színpadi stagebox beszerzése. 

Elbírálás alatt. 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

Széchenyi Iskola 

főzőkonyhájának 

fejlesztése 

Vidékfejlesztési 

Program 
71/2017. 26.600.000,- Ft 19.950.000,- Ft 6.650.000,- Ft 

Elbírálás alatt, hiánypótlást 

beadtuk 

Önkormányzati ASP 

rendszerhez való 

csatlakozás országos 

csatlakozási 

konstrukcióban 

Miniszterelnökség; 

Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-

fejlesztési Operatív 

Program Irányító 

Hatóság 

56/2017 

6.976.850, -Ft 

informatikai 

eszközbeszerzés, 

adat-átvitel, 

tesztelés, stb. 

6 976 850,-Ft 0,- Ft 

Nyert! Támogatás felhasználása: 

2018. június 30-ig. Megvalósítás 

folyamatban. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2017 

Belügyminisztérium 119/2017 3.171.868,-Ft 2.000.000,- Ft 0,-Ft 

Ipartörténeti állandó kiállítás 

megvalósítása a múzeumban 

NYERT 

szerződéskötés megtörtént 

Ipari parkok energia-

hatékonyságának javítása 
Európai Bizottság 157/2017 

237.375 EUR 

(kb. 72 millió Ft) 
elbírálása alatt 0,- Ft 

Nemzetközi projekt; az 

Inspiralia nevű spanyol 

pályázatíró céggel 

együttműködésben adta be a 

Szentgotthárdi  Ipari Park Kft. 

Jelenleg elbírálás alatt van. 

A munkaerőpiaci 

mobilitást elősegítő 

munkásszállás építéséhez 

nyújtandó támogatás 

(Laktanya felújítás) 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 
199/2017. 723.333.333,- Ft benyújtva 

 

  

269.333.333,- Ft 

 

Benyújtva, hiánypótlás beküdve. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZOI Vörömarty Mihály 

Gimnázium Tornacsarnok 

energetikai fejlesztése 

TOP-3.2.1-16-VS1-

2017-00005 

 

174/2017. 62.476.885,- Ft - 0,- Ft Elbírálás alatt 

TOP Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Regionális Fejlesztési 

Programokért 

Felelős Helyettes 

Államtitkársága 

172/2017 200.000.000,- Ft elbírálás alatt 0,-Ft 
Elbírálás alatt, hiánypótlást, 

üzleti tervet beadtuk 

 

 

  



2017. november 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 
195 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok helyzete 2017. november 

20-án 

 

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 beszerzés megtörtént. Az 

elszámolást benyújtottuk. 

Városi Gondozási 

Központ 

személygépkocsi 

beszerzés  

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

13/2017. 3.224.000,- Ft elbírálás alatt 0 NEM NYERT 
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Tárgy: A nemzetiségek és Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának kapcsolata, a további együttműködés 

lehetőségei. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. november 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

„A kisebbségek, nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a 

további együttműködés lehetőségei” című előterjesztés 2013 júniusában történt 

megtárgyalásakor hozott 143/2013. számú Képviselő-testületi határozat elfogadta a 

nemzetiségi önkormányzatok munkájáról, Szentgotthárd Város Önkormányzatával való 

kapcsolatukról, az együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról szóló 

beszámolót. 

Továbbá módosította a Szentgotthárd Város Önkormányzata a helyi nemzetiségi 

önkormányzatokkal és a Képviselő-testület önkormányzati hivatalával 2012. június 1-jén 

megkötött együttműködési megállapodás 1. számú mellékletét a 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, 

ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL. 

Az együttműködési megállapodás évente felülvizsgálatra kerül, amely pontosítására január 

31.-ig van lehetőség. 2013. évtől többször módosításra került az 1.számú melléklet szerint. 

Az előterjesztés későbbi szakaszában részletesen kitérek a megállapodás részletezésére. 

 

A napirend előkészítése kapcsán a nemzetiségi önkormányzatokhoz, nemzetiségi 

szervezetekhez kérdőíveket küldtünk ki, a Magyarországi Szlovén Szövetségtől, a Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumtól, a Játékvár Óvoda intézményegységtől és a Pannon 

Kapu Kulturális Egyesülettől pedig levélben kértünk adatokat, információkat, javaslatokat. 

Saját tapasztalatainkból és a megkereséseinkre érkezett válaszokból áll össze ez az 

előterjesztés. 

 

Az együttműködés jogszabályi alapja a Magyarország Alaptörvénye és a nemzetiségi 

törvény, azaz a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény. 

 

Az Alaptörvény kimondja többek között, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek 

államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak 

joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő 

nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és 

közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. 

Továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat 

hozhatnak létre. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint a helyi önkormányzat a nemzetiségi ügyek 

ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését, e körben ellátja különösen a 

település illetékességi területén jelentkező, a kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári 

ellátással, muzeális intézmény fenntartásával, közművelődéssel, tájékoztatással, a 
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nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus sajtójával, a 

szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos helyi önkormányzati 

feladatokat. 

A helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata részletesen szabályozza a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete feladatait a településen működő települési nemzetiségi 

önkormányzattal történő együttműködés során. 

A helyi önkormányzat kötelező feladata ellátása során a nemzetiségi jogok érvényesülése 

érdekében - a településen élő, adott nemzetiséghez tartozók kezdeményezésére - megteszi a 

szükséges intézkedéseket a helyi önkormányzati óvodai ellátás nemzetiséghez tartozók 

által történő igénybevételének biztosításával kapcsolatban. 

A helyi önkormányzat képviselő-testülete a települési nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete kezdeményezésére a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz 

létre, vagy e feladattal megbízza valamely bizottságát. A nemzetiségi ügyekkel foglalkozó 

bizottságban a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület kijelölt tagja részt 

vehet és a napirendi pontokhoz hozzászólhat. Nálunk ilyen bizottság létrehozására irányuló 

igény nem merült fel. 

 

Az egyes nemzetiségek közvetlen választással a községben, a városban és a fővárosi 

kerületben települési, a fővárosban és a megyében területi, valamint országos nemzetiségi 

önkormányzatot hozhatnak létre. 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a nemzetiségi 

névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a 

településen kevesebb mint száz fő; négy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő 

választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen legalább száz fő.  A 

nemzetiségi törvény alapján a Szentgotthárdon működő nemzetiségi önkormányzatok 

közül egy 4 fős képviselő-testülettel működik, kettő pedig 3 fővel jött létre a 2014. évi 

választások alkalmával. 

 

A nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi közügyek intézése érdekében jogosultak az 

ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami és önkormányzati szervek 

eljárásának kezdeményezésére, azoktól tájékoztatást kérhetnek, részükre javaslatot 

tehetnek. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv vezetője erről a 

kezdeményezésről a kézhezvételétől számított harminc, testületi szerv esetén hatvan napon 

belül köteles érdemben határozni, illetve harminc – jogalkotással összefüggő kérdésben 

negyvenöt – napon belül érdemben nyilatkozni. Ha a nemzetiségi önkormányzat jogainak 

gyakorlásához a helyi önkormányzatnak vagy szervének döntése szükséges, a nemzetiségi 

önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a döntésre jogosult köteles a következő 

ülésén napirendre tűzni, valamint a kezdeményezés benyújtásától számított harminc, 

testületi döntés esetén hatvan napon belül döntést hozni. 

 

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – 

biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a 

működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés 

feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 

órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 

felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség 

infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése; 
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b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői 

feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; 

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi 

ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása; 

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és 

tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 

feladatok ellátása; 

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása; 

f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és 

g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi 

nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek 

kivételével. 

Ezen kötelezettségeinek teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül 

biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további 

feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi 

nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános 

vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell 

vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás 

megkötését, módosítását követő harminc napon belül. 

Elmondhatjuk, hogy az f) pontban említett feladat kivételével (amire még nem merült fel 

igény) mindegyik jól működik Szentgotthárdon, azokat a saját SZMSZ-ünkben és a 

nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásban megfelelően 

leszabályoztuk. Mindhárom nemzetiségi önkormányzat számára megfelelő székhelyet 

tudtunk biztosítani. 

 

A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti megállapodásban 

rögzíteni kell 

a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 

előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési 

számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével 

kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét 

kijelölésével, 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi 

önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 

teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, 

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 

kötelezettségeket, 

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének 

rendjével és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, 

feltételeket. 

A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásában rögzíteni 

kell, hogy a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – 

megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi 

önkormányzat testületi ülésein, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
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Megállapodásunk mindezeket tartalmazza és a gyakorlatban is ennek megfelelően járunk 

el. 

A Képviselő-testület 2018. januári ülésén fogja felülvizsgálni az együttműködési 

megállapodást. 

 

A nemzetiségi törvény által meghatározott nemzetiségi jogok, különösen a kollektív 

nyelvhasználat, oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a helyi sajtó, az 

esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás kérdéskörében a nemzetiségi 

lakosságot e minőségében érintő helyi önkormányzati határozatot a képviselő-testület csak 

az e lakosságot képviselő települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a területi 

nemzetiségi önkormányzat egyetértésével alkothatja meg. 

Szentgotthárdon a három nemzetiségi önkormányzat a fent részletezett jogi keretek között 

működik. Üléseiket magyar nyelven tartjék, többnyire. Az elnökök nagyon aktívak az  

ülések előkészítésében és a határozatok végrehajtéséban is.  

 

A települési nemzetiségi önkormányzat testülete évente legalább egyszer, a szervezeti és 

működési szabályzatában szabályozott rendben közmeghallgatást tart. A 

közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül. 

A szentgotthárdi nemzetiségi önkormányzatok ezen kötelezettségeiknek eleget tettek.. E 

kötelezettség teljesítése egyik feltétele a feladatalapú finanszírozás kifizetésének is. 

 

A települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a települési önkormányzat képviselő-

testületi és bizottsági ülésén tanácskozási joggal részt vehet. Erre az elmúlt években ritkén 

került sor.  

 

 

Nemzetiségi önkormányzatok beszámolói 

 

1. Szentgotthárd-Rábatótfalu Szlovén Nemzetiségi Önkormányzata 

(Elnök: Dániel Katalin) 

 

1.1. A nemzetiséghez tartozók becsült létszáma és szociális helyzetének rövid leírása: 

 

A szlovén nemzetiséghez tartozók becsült létszáma 5000 fő Magyarországon. A 

nemzetiséghez tartozók átlagos szociális helyzetben élnek. 

 

1.2. Hagyományőrző, kulturális és sporttevékenység, a nemzetiségi önkormányzat ilyen   

       rendezvényeinek megnevezése, időpontja: 

 

       Havi rendszerességgel szlovén nyelvű szentmise a szentgotthárdi Nagyboldogasszony  

       Templomban. 

Farsangi időszakban: szlovén farsangolás ill. rábavidéki rönkhúzás hagyományainak 

megelevenítése 

Márciusban: szlovén nyelvű nőnapi rendezvény 

Húsvéti időszakban: szlovén húsvéti játszóház a szlovén nemzetiségi gyermekek részére  

a szentgotthárdi Szlovén Konzulátussal közös szervezésben. 

Május hónapban: szlovén anyák napi rendezvény 

Július hónapban: Piknik a szlovén nemzetiségi családok részére 
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Augusztus hónapban: Slovenska ves falvak találkozója 

December hónapban: Adventi koszorú és betlehem megáldása szlovén nyelven, szlovén 

Mikulás váró program szlovén nemzetiségi gyermekek részére, Szlovén idősek 

karácsonya 

 

1.3..A nemzetiség helyi civil szervezeteinek megnevezése és az azokkal való 

kapcsolatának rövid értékelése: 

       
Magyarországi Szlovén Szövetség, A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány, Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, Pro Natura, Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület, 

Szentgotthárdi Szlovén Nyugdíjas Klub. 

A civil szervezetekkel való kapcsolata a helyi szlovén nemzetiségnek kiváló. 

 

1.4..Kapcsolatuk Szentgotthárd Város Önkormányzatával illetve szentgotthárdi  

önkormányzati vagy kistérségi intézményekkel (rövid értékelés), az együttműködési 

megállapodás végrehajtása: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatával is kiváló a napi kapcsolat, valamint a 

szentgotthárdi Játékvár Óvodával, Vörösmarty Mihály Gimnáziummal, a környékbeli 

általános valamint középiskolákkal is. Véleményezések benyújtása, napi szintű 

kapcsolat mellyel betekintést kap a Szentgotthárd- Rábatótfalu Szlovén Nemzetiségi 

Önkormányzat a szlovén nyelv mindennapos használatába, annak oktatásába, és a 

szlovén nyelvtudás, szlovén hagyományok, szlovén kultúra továbbadásába a fiatalabb 

generációk részére is. 

1.5..2013 júliusától a mai napig az együttműködés, kapcsolattartás terén elért legfontosabb  

eredmények: 

 

A vajdasági Tótfaluval fennálló testvér települési kapcsolat fennállása. 

2016-tól a Slovenska ves szlovéniai falvakkal való kapcsolattartás, Slovenka ves falvak 

találkozójának megszervezése, valamint azon való részvétel. 

A Városrészi Önkormányzattal évente megszervezésre kerülő: szlovén falunap valamit 

a szlovén karácsonyi műsor megszervezése, megrendezése. 

1.6..A város önkormányzatával való együttműködés további, jövőbeni lehetőségei: 

A közmeghallgatáson felmerülő Szentgotthárd város önkormányzatát érintő problémák 

megoldása, annak végrehajtása és ellenőrzése. 

1.7..Egyéb eredményeik (kiadványok megjelentetése, bel- és külföldi elismerések, egyéb  

       bel- és külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása stb.): 

 

A vajdasági Tótfaluval kialakított testvértelepülés kapcsolat. 

A Slovenska ves falvak programba való belépés, 2017-ben megszervezésre került 

Szentgotthárd-Rábatótfaluban az első magyarországi találkozó. 

Martinovaje/Borszentelés. 

A szlovén nemzetiségi önkormányzat női tánccsoportja, mely a környéken és a 

határon túl is és az anyaországban is fellép. 
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Szlovéniai előadók folyamatos fellépése. 

 

1.8. Jövőbeni terveik (feladatok végrehajtása, rendezvények stb.): 

 Pályázatok benyújtása. 

A MSZMSZ alapján a feladatkörökhöz tartozó tevékenységek ellátása. 

 

2. Német Nemzetiségi Önkormányzat 

(Elnök: Paukovits Helmut) 

2.1.A nemzetiséghez tartozók becsült létszáma és szociális helyzetének rövid leírása: 

 

300-400 fő akik a kultúrához közel állnak kb 100 fő aktív, A szociális helyzetük és 

strukturális elosztásuk azonos mint a többi szentgotthárdi lakósé. 

 

2.2.Hagyományőrző, kulturális és sporttevékenység, a nemzetiségi önkormányzat ilyen   

       rendezvényeinek megnevezése, időpontja: 

 

január Nemzetiségi Gála,Nemzetiségek Nap 

február,Nemzetiségi Farsang 

március-április,Húsvétváró 

május,Anyák napi Ünnepség Rábafüzesiek találkozója, 

június, Szülőföld találkozó Nemzetközi Nemzetiségi Gyermeknap, 

július Nemzetiségi Olvasótáborok, 

szeptember Nemzet Napja- Nemzetiségi Nap, 

október Nemzetiségi Idősek Napja 

november Megemlékezés az áldozatokra 

december Advent-éneklés,Nemzetiségi 

Karácsony 

 

 

 

 

2.3.A nemzetiség helyi civil szervezeteinek megnevezése és az azokkal való kapcsolatának  

      rövid értékelése: 

 

   Számos program együtt kerül megszervezésre. 

 

2.4.Kapcsolatuk a város más civil szervezeteivel: 

    Kulturális csoportokkal és más nemzetiségekkel jónak mondható. 

2.5.Kapcsolatuk Szentgotthárd Város Önkormányzatával illetve szentgotthárdi  

önkormányzati vagy kistérségi intézményekkel (rövid értékelés), az együttműködési 

megállapodás végrehajtása: 

 

Nagyon jó és gyümölcsöző. Lehetőségekhez képest maximális támogatást kapunk 

terveink megvalósításában. Egyeztetés folyamatos. 

 

 

2.6.2013 júliusától a mai napig az együttműködés, kapcsolattartás terén elért legfontosabb  
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eredmények: 

     Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes kiadta az EMET   

támogatásával „Rábafüzes és a Hianzek 2 két nyelvű könyvét. A Kitelepítés 70.év. 

évfordulóját és az Asszonykórus fennállásának 40.évfordulóját  2016. A szentgotthárdi 

önkormányzat segítségével megyén és országosan átnyúló volt. 2009.óta minden évben 

megrendezésre kerül a „Magyarországi németek Hianz., Ifjúsági , 

Hagyományőrző,Honismereti,Olvasótábor , 

Móra F.u.3.sz alatt megnyílt a rábafüzesi”Hianz Tájház” 

2009 óta nemzetközi és régiós találkozót szervezünk: „Rábafüzesi Hianz Búcsúja” 

majdan „Nemzet Napja- Nemzetiségi Nap lett –falunap jelleggel.  

Rábafüzesi Asszonykórus…éves szinten legalább 10 alkalommal lép fel kül - és 

belföldön, városi és helyi rendezvényeken.  

 

2.7.Egyéb eredményeik (kiadványok megjelentetése, bel- és külföldi elismerések, egyéb 

bel- és külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása stb.): 

 

         „Rábafüzes és a Hianzek” két nyelvű könyv és a rábafüzesi hianzek kulturális életét 

bemutató 3x6 db képeslapsorozat. 

      

2.8. Jövőbeni terveik (feladatok végrehajtása, rendezvények stb.): 

 Emléktábla elhelyezés 1918-ra emlékezve, két nyelvű Hianz- mesék kiadása, 

tanösvény  elkészítése. 

 

3. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

(Elnök: Samu Csaba) 

 

3.1.A nemzetiséghez tartozók becsült létszáma és szociális helyzetének rövid leírása: 

 

      Kb. 350 fő. 

      Nagyon rossz körülmények közt élnek a családok, sok a rezsi költség és nehezen tartják  

      fent magukat a családok , élelemre nem sok marad, nélkülözni kell .Sok mindenre nem  

      jut. Még ha mindkét szülő dolgozik,, így is nehéz a megélhetés. 

       

3.2.Hagyományőrző, kulturális és sporttevékenység, a nemzetiségi önkormányzat ilyen   

      rendezvényeinek megnevezése, időpontja: 

       

      Roma Családi sportnap , minden év júliusában tartjuk meg a rendezvényt. 

      Mikulás ünnepség, decemberben tartjuk a Karácsonyváró ünnepséggel egybekötve. 

 

3.3.A nemzetiség helyi civil szervezeteinek megnevezése és az azokkal való kapcsolatának  

      rövid értékelése: 

   

      Polgárőrséggel van megállapodásuk.  

 

3.4.2013 júliusától a mai napig az együttműködés, kapcsolattartás terén elért legfontosabb  

    eredmények: 
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     Az irodahelyiségbe helyet szeretne az internetnek az Önkormányzat segítségével. 

 

3.5. Jövőbeni terveik (feladatok végrehajtása, rendezvények stb.): 

       

       Pályázatok benyújtása. 

 

 

Nemzetiségi civil szervezetek beszámolói 

 

1. Magyarországi Szlovének Szövetsége 

  

Örömükre szolgál, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata illetve Képviselő-testülete 

november hónapban tárgyalja az Önkormányzat és a civil egyesületek közötti 

együttműködés eredményeit és további lehetőségeit. 

A Magyarországi Szlovének Szövetsége 1990-ben alakult és megalakulása óta 

együttműködik Szentgotthárd Város Önkormányzatával. Az együttműködés példa értékű 

és mivel Szentgotthárd nemzetiség lakta város mindkét fél érdekei szolgálja. 

Szövetségünket Szentgotthárd városa az elmúlt 27 évben erkölcsileg és anyagilag is 

támogatta. Számos közös rendezvényt szerveztünk és szervezünk a jövőben is, ami a város 

és nemzetiségünk érdekeit is szolgálja. Több közös nemzetközi rendezvényt és magas 

rangú képviselők fogadását szerveztük és bonyolítottuk le. 

Közös projektünk a szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep folytatása mellett, egyik fő 

feladatunk egy Nemzetközi galéria létrehozása, melynek megvalósítása folyamatban van. 

Bízom benne, hogy az eddigi eredményes kapcsolataink a jövőben is folytatódnak és a két 

nép (szlovén –magyar) és a két baráti szomszédos ország érdekeit szolgálják. 

Köszönöm az eddigi támogatásukat, bízva a további eredményes együttműködésben.  

 

2. NNÖ Rábafüzesi Asszonykórusa 

 

Beszámolójukat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen készítették el, annak 

szervezeteként, így az ott leírtak érvényesek az Asszonykórus esetében is. 

 

 

 

3. NNÖ Tűzoltó Egysége 

 

Beszámolójukat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen készítették el, annak 

szervezeteként, így az ott leírtak érvényesek a Tűzoltó Egység esetében is. 

 

 

Intézményi beszámolók 

 

1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

 

A Móra Ferenc Könyvtár nemzetiségi alapfeladatokat ellátó lakóhelyi könyvtár, a Pável 

Ágoston Múzeum pedig szlovén nemzetiségi bázismúzeum.  

 

A könyvtár alapító okiratában rögzítetten nemzetiségi alapellátást nyújtó intézmény a 

szlovén és a német kisebbség számára. Gyűjteményében külön gyűjteményrészt alkot a 
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szlovén és a német nyelvű irodalom. A városi fiókkönyvtárak közül a rábafüzesi német, a 

rábatótfalusi szlovén nyelvű gyűjteménnyel is rendelkezik. A kistérségben a nemzetiségi 

területen működő könyvtári szolgáltató helyek is kapnak szlovén és német nyelvű letétet, 

de az ellátásukat a Berzsenyi Dániel Könyvtár végzi. 

 

A muraszombati biblio busz évek óta átjár Magyarországra, s a szlovén nemzetiségű 

településeken, Szentgotthárdon is megállóval rendelkezik. Jelentős segítség ez a szlovének 

lakta települések kurrens irodalommal, hangzó- és DVD-dokumentumokkal való 

ellátásában. A könyvtárközi kölcsönzés is gyakori a két ország között mindkét irányban. 

 

A rábafüzesi fiókkönyvtár több pályázaton indult közösen a helyi Német Kisebbségi 

Önkormányzattal, amely programjait a helyi fiókkönyvtárban rendezi, a pályázaton elnyert 

technikai infrastruktúrát a fiókkönyvtárban hasznosítja. A német önkormányzattal évente 

több közös rendezvényt tart intézményünk. 

Az ünnepi rendezvényeken kívül évek óta szerveznek a rábafüzesi fiókkönyvtárban német 

ifjúsági tábort, amely mind nyelvgyakorlás, mind a nemzetiségi identitás ápolása 

szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír.  

 

A múzeum az alapító okirat szerint Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi 

Múzeum. Gyűjteménye részben a szlovén települések szellemi és tárgyi emlékeit őrzi és 

állítja ki. Szlovén nyelvtudással és a tájnyelv ismeretével rendelkező alkalmazottak látják 

el a feladatokat. 

Intézményünk megállapodást kötött a szentgotthárdi önkormányzattal közösen az Országos 

Szlovén Önkormányzattal és a Magyarországi Szlovének Szövetségével. Mindkét 

szervezet támogatta a múzeumban a csatakiállítás terepasztalának szlovén nyelvű 

lokációját. Ugyanígy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd – Rábafüzes 

szervezetével kötött megállapodás alapján támogatást nyújtottak a terepasztal német 

nyelvű változatának megvalósításához. 

 

 

2. Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület jó kapcsolatot ápol a helyi és térségi nemzetiségi 

szervezetekkel.  Az elmúlt években törekedtünk arra, hogy egyes rendezvényekbe 

bevonjunk nemzetiségi csoportokat is.  Önálló rendezvényt nem szerveztünk, hiszen a 

nemzetiségek saját maguk ápolják kultúrájukat, végzik tevékenységüket. A fellépési 

lehetőségek mellett helyszínt és infrastruktúrát biztosítottunk a szervezeteknek 

programjaikhoz a Színház épületében. 

 

Az egyesület fenntartásában működő amatőr művészeti csoportok rendszeresen fellépnek a 

nemzetiségek által szervezett eseményeken, amennyiben felkérés érkezik feléjük. 

 

A Színház épületében az elmúlt négy évben az alábbi nagyrendezvényeket rendezték meg a 

szervezetek. 

 

2013. 

Február 8. Szlovén Kultúra Napja 

November 22. 15 éves a Szlovén Kulturális Központ – jubileumi műsor 
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2014. 

Február 7. Szlovén Kultúra Napja 

Április 25. Szlovén Néptáncegyüttes műsora 

 

2015.  

Február 8. Szlovén Kultúra Napja 

Augusztus 8. MSZSZ műsor 

 

2016. 

Május 21. Heimattreffen 

November 20. Szlovén Nyugdíjas Egyesület jubileumi műsora 

 

A jövőben is törekedni fogunk arra, hogy minél szorosabb szakmai kapcsolat működjön a 

szervezetek között. 

 

 

3. SZEOB Egyesített Óvodák intézményegység 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodájában 34 éve 

látjuk el a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat. Eleinte szlovén nemzetiségi nevelést, 

később a német nemzetiségi nevelést is megvalósítottuk. A nemzetiségi óvodai nevelést 

vegyes életkorú óvodai csoportokban biztosítjuk. A mai napig nagyon népszerű és a szülők 

által igényelt nemzetiségi nevelés cél- és feladatrendszerét a Gyökerek és Szárnyak 

elnevezésű pedagógiai programunk tartalmazza.  

Nemzetiségi óvodai nevelési feladataink elsősorban a nemzetiség kultúrájának és 

nyelvének ápolása, valamint a nemzetiségi hagyományok megőrzése, átörökítése, az 

anyanyelv iránti igény alakítása. 

A nemzetiségi óvodai csoportjaink nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodai 

csoportok. Ez azt jelenti, hogy mindkét nyelv, a nemzetiségi nyelvek és a magyar nyelv 

fejlesztése is áthatja a teljes óvodai életet, a gyermekek tevékenységeit. 

 

A nemzetiségi óvodai nevelés megvalósítása az óvodán belül a nemzetiségi nyelven tartott 

foglalkozásokon, kezdeményezéseken, játékszituációkban, gondozási feladatok (étkezés, 

öltözködés, mosdóhasználat, stb.) során adódó lehetőségeket kihasználva történik. 

Nagyon fontos a játékosság elvének figyelembe vétele. A nemzetiségekre jellemző 

hagyományos  tevékenységeket is megismertetjük a gyermekekkel: pl.: kukoricafosztás, 

morzsolás, tökmagköpesztés, stb. 

 

A szülőket arra ösztönözzünk, hogy ők, vagy a nagyszülők, otthon is beszélgessenek 

gyermekeikkel az anyanyelven. Tudatosítjuk, hogy a nemzetiségi óvodai nevelés csak a 

családdal együttműködve láthatja el a gyermekek nyelvi fejlesztését, a hagyományápolást, 

s ha ismerik, a tájnyelvet is használhatják. 

Szoros, eredményes együttműködést valósítunk meg a családokkal, a nemzetiségi 

önkormányzatokkal, szervezetekkel. 

 

A gyermekek különböző óvodán belüli és kívüli programokon is ismerkedhetnek a 

nemzetiség hagyományaival. 
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A szlovén nemzetiségi óvodai csoportunk a szlovén anyaország, illetve a szlovén 

nemzetiségi szervezetek jóvoltából nagyobb fokú támogatását kap: 

 

 Óvodánk szlovén nemzetiségi óvodapedagógusai „Ősz Projekt” néven kiállítást 

szervezetek a gyermekek munkáiból. A gyermekek produktumai a nemzetiségi 

hovatartozás témáját tükrözik. 

 Minden évben meghívást kapunk a Magyarországi Szlovének Szövetsége által 

szervezett Mikulás váró ünnepségre, melyen csillogó szemű, izgatott gyermeksereg 

vesz részt. 

 Ugyancsak a MSZSZ jóvoltából, évente, szlovén nyelvű gyermek színházi 

előadásokon barkács délutánokon vehetünk részt, igény szerint a szülőkkel 

közösen. 

 A Szlovén Köztársaság Magyarországi Főkonzulátusa, minden évben megszervezi 

„nyusziváró” ünnepségét, melyre óvodánk szlovén nemzetiségi csoportja is 

meghívást kap. 

 A szlovén nemzetiségi óvodai nevelésünket más szlovén nemzetiségi szervezetek is 

támogatják, mellyel az infrastukturális környezetünket tudjuk bővíteni. 

 Kirándulások alkalmával a gyermekek megtekinthetik a szlovén vidék 

jellegzetességeit, sajátosságait, a nemzetiségi hagyományok ápolásának módjait. 

(Almalak, Mintagazdaság) 

 

Rendkívül nagy segítséget jelent, hogy évek óta a szlovén anyaország támogatásával, 

szlovén anyanyelvű óvodapedagógusok segítik óvodánk nemzetiségi óvónőinek munkáját. 

Az anyanyelv helyes, tiszta, pontos átadásán túl, ötletekkel, tanácsokkal, programok 

szervezésével színesítik a gyermekek mindennapjait 

 

Nemzetiségi óvodapedagógusaink minden évben részt vesznek a nemzetiségi 

továbbképzéseken, szakmai napokon, úgy az anyaországban, mint hazánkban. 

 

Óvodánk kiemelt figyelmet szentel arra, hogy a nemzetiségi csoportban nevelkedő 

gyermekek az óvodában megszerettetett nyelveket későbbi tanulmányaik során az 

iskolában is hasznosítani tudják. 

 

Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos egyéb programok, tevékenységek 

 

 

Helyszín Időpont Tartalom 

SZEOB Játékvár 

Óvodája szlovén és 

német nemzetiségi 

nevelés 1-1 vegyes 

csoportban; 

egész nevelési 

évben 

nyelvelsajátítás segítése, szokások, 

hagyományok ismertetése az 

anyaországból (Szlovénia) biztosított 

óvónő heti 2 napi jelenlétével (minden 

szerda - péntek), 

folyamatosan, 

mindkét 

nemzetiségi 

csoportban, 

a nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés, 

nyelvhasználat élethelyzetekben, vers, 

mese és ének, zenei foglalkozásokon 
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Látogatás a Pável 

Ágoston 

Múzeumba  

ismerkedés a nemzetiség kultúrájával, 

tárgyi emlékeivel 

Márton napi 

vigadalom  

a német nemzetiségi csoportban a jeles 

naphoz kapcsolódó nemzetiségi 

hagyományok óvodás korosztályhoz 

köthető felelevenítése (lámpások 

készítése, dalok, mondókák tanulása) 

 

 

 

Összefoglalóan 

 

Szentgotthárd olyan szerencsés része Magyarországnak, ahol egyszerre több nemzetiség él 

együtt, egymás mellett, mondhatjuk nyugodtan, hogy a legnagyobb egyetértésben. A 

nemzetiségek jelenléte színesebbé teszi az életet, és a nem nemzetiségi szentgotthárdiakat 

is megtanítja együtt élni azokkal, akik egy kicsit más nyelvet is beszélnek, mások a 

hagyományaik, mások a népszokásaik, stb. Szerintünk helyes  irány, hogy ezek a 

nemzetiségek meg tudják szervezni saját nemzetiségi közösségeiket és létre tudják hozni 

nemzetiségi önkormányzataikat is. Segíteni kell őket ebben és a magunk módján meg is 

tettünk mindent azért, hogy sikerrel tudjanak működni. Az előterjesztés bevezetőjében 

ismertetett jogi előírások betartásán túl is segítettük a munkájukat. Kitüntetést alapítottunk, 

pályázataikhoz segítséget adtunk. Jó látni a szívvel – lélekkel a nemzetiségi ügyek mellé 

állásukat, az ötleteiket és kezdeményezéseiket, a törekvéseiket egy – egy esemény sikeres 

megszervezésére vagy egy pályázat beadására. Biztos, hogy Szentgotthárd kevesebb lenne 

nélkülük. 

Megállapíthatjuk, hogy Szentgotthárdon a városi önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzatok között jó kapcsolat alakult, az együttműködés napi szinten folyik. Ehhez 

hozzájárultak a nemzetiségi önkormányzataink, a nemzetiségi civil szervezetek és az 

intézményeink is. 

Anyagi támogatás is biztosított számukra . A városi önkormányzat költségvetésében 

elkülönített civil és városrészi keretből nemzetiségi önkormányzat és nemzetiségi civil 

szervezet is rendre kap támogatást.  

 

Példaértékű a Szlovén Szövetség által szervezett Művésztelep évenkénti megrendezése 

mellett a nemzetközi galéria létrehozására tett szándék, a hely keresése folyamatban van. 

 

Elismerést érdemel a Német Nemzetiségi Önkormányzat a hagyományainak megőrzése 

érdekében kialakított Hianz tájháza, a kétnyelvű könyv és a képeslap sorozat 

megjelentetése miatt, ahogy értékek megőrzéséről gondoskodnak a jövendő nemzedék 

számára. 

S az, hogy jövőbeni terveik is vannak, Emléktábla elhelyezés 1918-ra emlékezve, két 

nyelvű Hianz- mesék kiadása, tanösvény  elkészítése. 

 

 

Szintén  példás, ahogy a szlovén nemzetiségi önkormányzat havonta megszervezi a 

szlovén miséket, ahogy kapcsolatot tart az anyaországban élő szlovén kulturális 

szervezetekkel, szíven viseli a nemzetiségi nyelv oktatását a szentgotthárdi oktatási  

intézményekben. 
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Köszönet illeti a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, a nemzetiségi szervezetek vezetőit, 

a beszámolót készítő intézményvezetőket és egyesületi elnököt, amiért beszámolóik 

megküldésével jelen előterjesztés elkészítésében közreműködtek. 

 

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

módosításáról dönteni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzatok munkájáról, Szentgotthárd Város Önkormányzatával való kapcsolatukról,  

 

 

az együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2017. november 20. 

 

         Huszár Gábor  

                    polgármester  

  

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz.melléklet 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

adószáma: 15733720-2-18 

képviselője: Huszár Gábor polgármester 

(a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

adószáma: 15813530-2-18 

képviselője: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

(a továbbiakban: Hivatal),   

 

harmadik részről a  

Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 104. 

adószáma: 16866067-1-18 

képviselője: Dániel Katalin elnök, 

 

negyedik részről a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. 

adószáma: 16866074 -1-18 

képviselője: Paukovits Helmut elnök, valamint 

 

ötödik részről a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 3. 

adószáma: 16867381-1-18 

képviselője: Samu Csaba  elnök, 

 

(utóbbi három a továbbiakban együtt: Nemzetiségi Önkormányzat) 

 

között az alulírott napon és helyen, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 80. §-ában meghatározott nemzetiség önkormányzati működés személyi és tárgyi 

feltételeinek biztosítására, valamint az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat ellátására, 

az alábbi feltételekkel: 

 

I. Fejezet 

A tárgyi és személyi feltételek biztosítása 
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1. Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti kapcsolattartás 

 

1.1. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásához szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat munkaszervezete, a Hivatal útján. 

Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző illetve 

a kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző koordinálja. 

 

1.2. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére a következő címen biztosítja 

a Nemzetiségi Önkormányzat székhelyét: 

a) a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Tótfalusi út 104. szám alatt, 

b) a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. szám alatt, 

c) a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Arany J. u. 3. szám alatt. 

Az Önkormányzat az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai 

eszközökkel felszerelt helyiségeket ingyenes használatra biztosítja, a helyiségekhez, 

továbbá a helyiségek infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási 

költségeket költségvetésében megtervezi és viseli. 

 

1.3. A Nemzetiségi Önkormányzat a részére biztosított ingatlant ingyenesen használhatja a 

nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátása céljából, emellett az ingatlan oktatási, 

kulturális rendezvények, illetve tanfolyamok megtartására is használható. A Nemzetiségi 

Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a használatba kapott ingatlan átalakításához az 

Önkormányzat előzetes engedélye szükséges. A rendkívüli javítások és helyreállítások az 

Önkormányzatot terhelik. Ugyanakkor az Önkormányzat jogosult a használat gyakorlását 

ellenőrizni. A használati jogviszony megszűnésekor a Nemzetiségi Önkormányzat nem 

köteles megtéríteni a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést. 

 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat – amennyiben a megalakíthatóság feltételeit 

teljesítették – a következő nemzetiségi önkormányzati választások után is a jelen 

megállapodásban foglalt feltételek szerint jogosult tovább használni az épületet (irodát) 

mindaddig, míg elhelyezése más helyszínéről az Önkormányzat nem gondoskodik. 

 

1.5. Az Önkormányzat a Hivatal útján a testületi ülések előkészítése érdekében a 

Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjével egyeztetve gondoskodik a meghívók, 

előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések 

jegyzőkönyveinek elkészítéséről, postázásáról.   

 

1.6. A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása a Hivatalban történik. 

 

1.7. Az Önkormányzat valamennyi, 1.1. - 1.6. pontokban meghatározott feladatellátáshoz 

kapcsolódó költségeket viseli – a Nemzetiségi Önkormányzat testületi tagjainak és 

tisztségviselőinek telefonhasználata költségei kivételével.  

 

1.8. A jegyző – akadályoztatása esetén az általa megbízott,a törvényben meghatározott 

feltételeknek megfelelő köztisztviselő – az Önkormányzat megbízásából és képviseletében 

részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein, és jelzi, amennyiben 

törvénysértést észlel. 
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II. Költségvetés készítése, végrehajtása és a vagyon nyilvántartására vonatkozó 

szabályok 

 

2. A költségvetés összeállítása 

 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a 

nemzetiségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 

(a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakat kell kötelezően tartalmaznia, így különösen: 

 az állam költségvetési hozzájárulása, 

 az Önkormányzat hozzájárulása, 

 a saját bevételek, 

 a támogatások, 

 a vagyonának hozadéka, 

 az adományok, 

 az átvett pénzeszközök, 

 általános és céltartalék, 

 működési és felhalmozási kiadások, 

 mérleg, 

 adósságkeletkeztető ügyletekről kimutatás. 

 

2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról a Hivatal gondoskodik. 

 

2.3. A költségvetés elkészítéséhez szükséges információkat az elnök legkésőbb február 1. 

napjáig a költségvetés elkészítésében közreműködő Hivatal Költségvetési csoportja részére 

megadja. A Költségvetési csoport a költségvetést legalább két munkanappal a képviselő-

testületi ülést megelőzően, de legkésőbb február 9-ig az elnök részére átadja. A 

Nemzetiségi Önkormányzat részéről felelős az elnök, a Hivatal részéről felelős a pénzügyi 

vezető. 

 

2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az elnök a képviselő-testületnek február 

15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig 

nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 

negyvenötödik napig nyújtja be az Áht. 24. §-a, illetve 26. §-a alapján. A Nemzetiségi 

Önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A 

költségvetésről szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatásul 3 

munkanapon belül megküldi a Hivatalnak, felelős a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 

2.5. Költségvetési határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A költségvetési 

határozat törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért, 

kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat felel. 

Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért az 

Önkormányzat nem tartozik felelősséggel. 
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2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat újabb 

költségvetési határozatával módosíthatók. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat eredeti 

előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevétel kiesése van, illetve kiadási 

előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre, módosítania kell határozatát. A 

határozatnak teljes körűen tartalmaznia kell a bevételi és kiadási előirányzatokat. A 

módosításról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatásul 3 

munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. 

 

2.7. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetését, melyet az elnök jóváhagy a költségvetés képviselő-testület elé 

terjesztésének határidejét követő 30 napon belül (Ávr. 33. § (1) és (2) bek.). Az elemi 

költségvetés elkészítését a Hivatal Költségvetési csoportjának a munkaköri leírásában a 

Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokkal megbízott 

ügyintézője készíti el, melyet a pénzügyi vezető ellenőriz. 

 

3. A költségvetés végrehajtása 

 

3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtó szerve a Hivatal. 

 

3.2. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 133. §-a alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 

önálló pénzforgalmi számlával rendelkezik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy 

költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a 

következő főszámláján bonyolítja: 

- Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16866067 sz. főszámláján, 

- Német Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16866074 sz. főszámláján, 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16867381 sz. főszámláján. 

 

3.3. Az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) közötti számítógépes 

összeköttetés miatt valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat egyetért azzal és kifejezetten 

hozzájárul ahhoz, hogy fenti számú főszámlája felett a Bank felé kizárólagos rendelkezési 

jogosultsága a Hivataltól banki aláírásra bejelentett személyeknek van. A főszámla 

adatairól az elnöknek, illetve az általa meghatározott személy(ek)nek adathozzáférési, 

bankszámlaegyenleg tájékozódási lehetősége van. 

 

3.4. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 

érvényesítés rendjének szabályait a jelen megállapodás 1. számú melléklete szerinti külön 

szabályzat tartalmazza. 

 

3.5. A Hivatal a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást 

vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, erről igény 

szerint, de legalább negyedévente a Hivatal adatot szolgáltat. A Nemzetiségi 

Önkormányzat hozzájárul, hogy utalványozni csak a Hivatal által alkalmazott, írásbeli 

rendelkezésnek minősülő nyomtatványon lehet. 

 

3.6. A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) a Nemzetiségi 

Önkormányzat főszámlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a 

felvett előleggel minden hónap utolsó munkanapjáig szabályos bizonylatok benyújtásával 

elszámol annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. 

Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel. A Nemzetiségi Önkormányzat 
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készpénzellátása (előleg felvétele) kezelése a Hivatal házipénztárára vonatkozó szabályzata 

alapján történik. 

 

3.7. Az előirányzatok terhére kifizetés csak a szabályszerű érvényesítés, utalványozás, 

(ellenőrzés) után történhet, az adótörvények, a bankszámlavezetésre vonatkozó 

jogszabályok és a számviteli előírások betartásával. Amennyiben a kifizetés a jogszabályi 

előírásokat megszegve történik, ennek tényét a bizonylatokon fel kell tüntetni, az esetleges 

jogkövetkezményekért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felel. 

 

3.8. A Nemzetiségi Önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott, 

nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek 

támogatási adatainak közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti 

árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 

vagyonhasznosításra, támogatás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó 

adatainak közzétételéért. Felelős a Hivatal részéről a nemzetiségi önkormányzatokkal 

kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintéző. 

 

3.9. A Nemzetiségi Önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi 

lebonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A Hivatal igény szerint a Nemzetiségi 

Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz a Nemzetiségi Önkormányzat ismert 

kötelezettségvállalásairól, bankszámlaegyenlegéről és vagyoni helyzetéről szolgáltat 

pénzügyi adatot. A pályázat előkészítésével, gondozásával, menedzselésével, 

elszámolásával, adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat a Nemzetiségi Önkormányzat 

végzi, szükség esetén a Hivatal pályázatírójának közreműködésével. A Hivatal 

Költségvetési csoportja a pályázatokkal kapcsolatos kifizetésekkel, a pénzforgalommal és 

számviteli nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat látja el. A pályázatokhoz 

kapcsolódó kötelezettségvállaláshoz, a vagyoni és számviteli analitikus nyilvántartáshoz 

szükséges információkat és dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

biztosítja. 

 

4. Beszámoló, költségvetési jelentés, mérleg készítése, jóváhagyása 

 

4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat a havi pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli adatok 

bizonylatait minden tárgyhót követő 10-ig köteles a Hivatal Költségvetési csoportjának 

átadni. 

 

4.2. A Hivatal a tárgyhót követő 20-ig – július hónap kivételével – elkészíti a Nemzetiségi 

Önkormányzat időszaki pénzforgalmi jelentését (PM info). 

 

4.3. A Hivatal az Áht. 91. § (3) bek. alapján elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat 

zárszámadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal, a képviselő-

testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb április 25-ig és 

azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek április 30-ig. A 

zárszámadás elkészítéséért felelős Hivatal pénzügyi vezetője. 

 

4.4. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetési beszámolóját, melyet az elnök jóváhagy. 
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4.5. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat időközi 

költségvetési jelentéseit és mérlegjelentéseit is (Ávr. 169. § (3) bekezdése szerinti 

ütemezésben), felelős a pénzügyi vezető. 

 

4.6. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, költségvetési beszámolóját, időszaki 

információs jelentését és költségvetési mérlegjelentését az illetékes Minisztérium által 

kötelezően elrendelt nyomtatványok kitöltésével a Hivatal Költségvetési csoportja küldi 

meg a Kincstár felé, felelős a pénzügyi vezető. 

 

5. A vagyontárgyak kezelésének rendje 

 

5.1. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait a 

rendelkezésre bocsátott adatok alapján vezeti. A szükséges információkat és 

dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy 

felvételéhez kapcsolódó és a Hivatal Költségvetési csoportja számára átadott bizonylatok 

szolgáltatják. 

 

5.2. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának leltározása a Hivatal Leltárkészítési és 

Leltározási Szabályzata alapján történik. A leltározás során felmerült esetleges többlet 

vagy hiány megállapítása után a kivizsgálás és a felelősség megállapítása a Nemzetiségi 

Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

 

5.3. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának selejtezése a Hivatal Selejtezési 

szabályzata alapján történik. 

 

III. Záró rendelkezések 

 

Jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg az Önkormányzat és a Nemzetiségi 

Önkormányzat között a 2012. június 1-jén megkötött együttműködési megállapodás és az 

azt módosító, 2013. július 16-án megkötött megállapodás hatályukat vesztik. 

 

Szentgotthárd, 2015. december hó 3 napján 

 

Dániel Katalin                               Paukovits Helmut                              Samu Csaba 

Szlovén                                     Német                                                 Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat  Nemzetiségi Önkormányzat  Nemzetiségi Önkormányzat 

              elnöke                                          elnöke                                             elnöke 

 

 P.H.                                            P.H.                                      P.H. 

 

 

   Huszár Gábor                                                                                Dr.Dancsecs Zsolt 

Szentgotthárd Város                                                                    Szentgotthárdi Közös 

 Önkormányzatának                                                                       Önkormányzati Hivatal 

   polgármestere                                                                                      jegyzője   

 

 

           P.H.                                                                                           P.H.   
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Pénzügyi ellenjegyzés: 
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1. melléklet 

az együttműködési megállapodáshoz 

 

Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, 

ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA 

 

 

Hatályos: 2016. december 15-től 
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A Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával – így különösen a 

kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, 

utalványozás rendjével – kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket az államháztartásról 

szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 

alapján a következők szerint határozzuk meg: 

 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

I.1. A szabályzat célja 

 

A szabályzat célja, hogy a Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási 

tevékenységével összefüggésben meghatározza az egyes jog- és hatásköröket, a 

helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházási rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését. 

 

Ezen szabályzat hatálya kiterjed  

 a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, 

 a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes és  

 a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd 

(a továbbiakban együttesen: Nemzetiségi Önkormányzat) 

kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályaira. 

 

Jelen szabályzat előírásait kell figyelembe venni a Nemzetiségi Önkormányzat 

gazdálkodása során minden esetben.  

 

Európai Uniós forrásból pályázati támogatás felhasználására is jelen szabályzat előírásai 

alkalmazandók, amennyiben jogszabály, egyéb jogi aktus, vagy a támogatási szerződés 

külön előírást nem határoz meg a támogatott számára. 

 

 

 

II.  

A gazdálkodással összefüggő feladatok 

 

 

II.1. Az operatív gazdálkodási jogkörök, az egyes jogköröket gyakorlók 

(kötelezettségvállaló, ellenjegyző, utalványozó, érvényesítő, szakmai teljesítésigazoló) 

feladatai 

 

II.1.1. Kötelezettségvállalás  
 

Kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok és az idegen pénzeszközként nyilvántartott 

Európai Uniós források terhére vállalt fizetési kötelezettség, így különösen   

 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,  

 szerződés (megállapodás) megkötésére,  
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 költségvetési támogatás biztosítására, illetve vállalásról szóló, szabályszerűen 

megtett jognyilatkozat.  

 

A közbeszerzésekről szóló törvény alapján a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, 

részvételi, ajánlattételi felhívás, továbbá minden olyan nyilatkozat, harmadik személlyel 

szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely személy nyilatkozatától függő 

fizetési kötelezettséget tanúsít – kivéve a kezességvállalás és garanciavállalás eseteit, 

melyekkel kapcsolatos eljárásrendet jogszabály határoz meg – kötelezettségvállalásnak 

minősül.  

Ha a közbeszerzési eljárás, pályázat eredménytelen lett, a fizetési kötelezettséget 

keletkeztető nyilatkozat nem történt meg, a korábban lekötött előirányzat lekötését a 

kötelezettségvállalás meghiúsulásának szabályai szerint fel kell oldani. 

 

A kötelezettségvállalás – a külön jogszabályban meghatározott kivétellel – csak 

pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban 

történhet. 

 

Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás 

 a gazdasági eseményenként 100.000,- Ft-ot el nem érő kifizetések,  

 jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, 

hatósági döntésen, vagy más fizetési kötelezettséget megállapító kötelező előíráson 

alapuló kifizetés, 

 továbbá a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások estében.  

 

A gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő kötelezettségvállalásokra 

vonatkozó szabályok:  

 

A kötelezettségvállalás - gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő - 

dokumentumai:  

 számla, 

 egyszerűsített megrendelő, 

 kötelezettségvállalás bejelentő (melléklet szerint) 

A nem írásban vállalt kötelezettségvállalások nyilvántartására a DOKK könyvelési 

rendszerben a bejövő számlák részletező kimutatása szolgál. 

 

A kötelezettségvállalások nyilvántartása 

 

A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.  

A kötelezettségvállalás nyilvántartást legalább a kiemelt előirányzatok szintjén kell 

vezetni. 

 

A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni a vállalni tervezett 

kötelezettségből adódó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha 

valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan, vagy külön jövőbeli 

nyilatkozattól függ. 
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A kötelezettségvállalások nyilvántartását a munkaköri leírásában erre felhatalmazott 

ügyintéző vezeti. 

A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző hetente két alkalommal – az utalási napokat 

megelőző nap – a Nemzetiségi Önkormányzat által vállalni kívánt kötelezettségek 

tekintetében a benyújtott dokumentumon írásban jelzi a pénzügyi vezető felé a fedezet 

rendelkezésre állást, vagy annak hiányát. 

A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző – a nyilvántartás adatai alapján – 

haladéktalanul köteles jelezni a pénzügyi vezető felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a 

kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.  

 

A kötelezettségvállalások, azok teljesítése, így az egyes előirányzatok alakulásáról a 

jegyző, a pénzügyi vezető és Nemzetiségi Önkormányzatok vezetői félévente külön is 

egyeztetnek. 

 

 

II.1.2. Utalványozás  
 

Utalványozás a kiadási előirányzatok terhére történő kifizetés elrendelése. 

 

Utalványozni kizárólag abban az esetben lehet, ha: 

 a kötelezettségvállalás dokumentumai rendelkezésre állnak,  

 a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése az adott gazdasági eseményre 

vonatkozóan dokumentáltan megtörtént, 

 a teljesítés igazolását, az arra feljogosított személy írásban megtette, 

 az érvényesítő a gazdasági eseményhez kapcsolódó ellenőrzést elvégezte, azt 

dokumentálta. 

Utalványozni készpénzes gazdasági eseményhez kapcsolódó bizonylat esetében csak az 

érvényesített eredeti bizonylaton, más esetben külön írásbeli rendelkezésen lehet. 

 

A készpénzes fizetési mód kivételével a külön írásbeli rendelkezésként elkészített 

utalványon fel kell tüntetni:  

 az „utalvány” szót, 

 a költségvetési évet, 

 a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának 

a számát, 

 a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 

 a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és 

megnevezését, 

 a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel sorszámát 

 a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását, 

 az érvényesítés igazolását. 

 

Nem kell külön utalványozni: 

 a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát 

helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó bevétel beszedését, 

 a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 
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 a fizetési számla vezetésével kapcsolatban a számlavezető pénzintézet által 

felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat. 

 

A külföldi pénznemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő forint értékén 

kell figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően 

haladéktalanul ki kell egészíteni. 

 

 

II.1.3. Ellenjegyzés  
 

Az ellenjegyzés  

A.) a kötelezettségvállaláshoz és  

B.) az utalványozáshoz kapcsolódik. 

A.) A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az 

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy 

 a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a 

kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata 

rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan 

befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 

 a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre fog állni, 

 a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

 

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az 

ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, illetve 

amennyiben nem a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló, akkor az 

Eenököt. 

 

Ha a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az 

ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az ellenjegyzését a 

„kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt” feljegyzéssel ellátni.  

 

B.) Az utalványozás ellenjegyzése a hatályos jogszabályok szerint nem kötelező, de a 

Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása során az utalványozás ellenjegyzését 

elvégezzük. 

 

Amennyiben az ellenjegyzésre jogosult nem ért egyet az utalvánnyal, köteles azt jelezni az 

utalványozónak. Az ellenjegyzés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre 

írásban utasítja. A további eljárási szabályokra az A.) pontban foglaltakat kell alkalmazni.  

 

 

II.1.4. A teljesítésigazolás  

 

A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.  

A teljesítésigazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag 

igazolni kell  

 a kiadások teljesítésének jogosságát, 

 a kiadások összegszerűségét,  
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 ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében annak 

teljesítését. 

 

A bevételekre vonatkozóan nem kell a szakmai teljesítést igazolni. 

 

A teljesítésigazolás módja: a számlára fel kell vezetni a „Teljesítést igazolom”, vagy 

„Szakmai teljesítést igazolom” szövegrészt, vagy ilyen tartalmú bélyegzővel-, ill. 

dátummal és aláírással kell ellátni a dokumentumot, vagy külön teljesítésigazolás is 

kiállítható a szolgáltatás teljesítéséről / áru leszállításáról, az építési munkák teljesítéséről. 

 

Pályázati forrásból megvalósuló kifizetések esetében a pályázati azonosítót / támogatási 

szerződés számát fel kell tüntetni a számlán – vagy más módon – (szövegesen) hivatkozni 

kell a pályázatra. 

 

II.1.5. Érvényesítés  
 

A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell 

 az összegszerűséget, 

 a fedezet meglétét és azt, hogy 

 a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr., valamint a belső szabályzatokban 

foglaltakat betartották-e.  

 

Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső 

szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az 

érvényesítés nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. Ilyen 

esetben az érvényesítőnek az utalványrendeletre fel kell vezetni „az érvényesítés utasításra 

történt” szövegrészt. 

 

Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell  

 az érvényesítésre utaló megjelölést,  

 az érvényesítés dátumát és  

 az érvényesítő aláírását.  

 

Az érvényesítést az utalványrendeleten kell rögzíteni. 

 

 

II.2. Gazdálkodási jogkörök szabályozása 

 

II.2.1. Kötelezettségvállaló 
 

Kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az elnök, vagy az általa 

jelen szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult a 

Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előirányzatai terhére. 

 

További felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 

történhet.  
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II.2.2. Utalványozó 
 

Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzatnál az elnök, vagy az általa jelen 

szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 

 

II.2.3. Pénzügyi ellenjegyző  
 

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Nemzetiségi Önkormányzat 

munkaszervezeti feladatait ellátó Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 

vezetője, távollétében vagy összeférhetetlenség esetén a helyettese jogosult. 

 

II.2.4. Érvényesítő 

 

Érvényesítést csak a legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-

számviteli képesítésű dolgozó végezhet. A Nemzetiségi Önkormányzat esetében a 

munkaköri leírásában ezzel a feladattal megbízott könyvelési feladatokat ellátó 

költségvetési ügyintéző jogosult.  

Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul.  

 

II.2.5. A teljesítésigazolás 
 

A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzatnál az elnök, vagy az általa jelen 

szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult, 

amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma külön nem jelöli meg a teljesítés 

igazolására feljogosított személyt. 

 

 

II.3. Összeférhetetlenségi szabályok  

 

Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a szakmai 

teljesítésigazolásra irányuló feladatot nem végezhet olyan személy, aki ezt a tevékenységét 

a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el. 

 

Az Ávr-ben foglaltakra tekintettel 

 a kötelezettségvállaló és ellenjegyző, továbbá 

 az utalványozó és az ellenjegyző 

ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. 

 

Az Ávr-ben foglaltak szerint az érvényesítő személy nem lehet azonos 

 a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult, valamint   

 a szakmai teljesítést igazoló személlyel.  

 

 

III. 

A beszámoltatás és ellenőrzés szabályai 

 

A kötelezettségvállalásra és utalványozásra felhatalmazottak a félévente történő 

megbeszéléseken – a pénzügyi ellenjegyző a heti gyakorisággal tartott vezetői 
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megbeszélésen – kötelesek szóban beszámolni ezen tevékenységükről, a FEUVE 

tapasztalatairól. 

Amennyiben rendkívüli eseményről történik értesítés, arról külön jegyzőkönyv felvétele 

szükséges, melynek elkészítéséért a jegyző a felelős. 

 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályainak betartását, a 

jogszabályi és jelen szabályzatban foglalt előírások megvalósulását a belső ellenőrzés 

keretében a belső ellenőr bármikor jogosult vizsgálni, melynek tapasztalatairól jelentést 

készít. 

 

 

IV. 

Záró rendelkezések 

 

Ez a szabályzat 2016. december 15-én lép hatályba. 

 

Szentgotthárd város jegyzőjének kell gondoskodnia arról, hogy a szabályzatban foglalt 

előírásokat az érintettek megismerjék. 

 

 

Szentgotthárd, 2016. december 14.  

 

 

 

  …………………………………..  ……………………………….. 

 Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat 

  elnöke elnöke 

 

 

 

 

    …………………………………..  ……………………………….. 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat                                jegyző 

                      elnöke 
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1.sz. melléklet 

a szabályzathoz 

 

 

Nemzetiségi Önkormányzat: ……………………………………………………….. 

 

 

Kötelezettségvállalás bejelentése / pénzügyi ellenjegyzésre 

 

 

 

Kötelezettségvállalás száma: 

 

Kötelezettségvállalás tárgya:  

 

Szállító / szolgáltató megnevezése:  

 

Kötelezettségvállalás összege:   

 

Fedezet megjelölése:  

 

Dátum:  

 

Kötelezettségvállaló aláírása:  

 

 

 

 

Pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának igazolása 

 

Fedezet / előirányzat megjelölése: 

 

Előirányzat még felhasználható összege: 

 

Ügyintéző ellenjegyzése: 

 

Dátum: 

 

 

Pénzügyi vezető ellenjegyzése: 

 

Dátum:  

 

Aláírás: 
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Tárgy: I., Beszámoló az önkormányzat 2017. évi Energia-

racionalizálási programterve teljesítéséről 

II., A 2018. évi Energia-racionalizálási programterv elfogadása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2016. november 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Városunk önkormányzata 2004. évtől kezdődően készített középtávú energetikai koncepció 

alapján határozza meg és fogadja el a tárgyévre vonatkozó energia-racionalizálási 

programtervet. A 2016. – 2021. időszakra vonatkozó koncepciót (stratégiát) a Testület a 

267/2016. számú határozattal fogadta el. 

Az előterjesztés I. fejezete a tavaly elfogadott energia racionalizálási programterv 

teljesítéséről szóló beszámoló, a II. fejezete pedig a következő évre vonatkozó 

energiaracionalizálási programtervre tesz javaslatot.  

 

I., A 2017. évi energia racionalizálási programterv teljesítése: 

 

- A Képviselő-testület 267/2016. számú határozatával fogadta el a 2016. évi energia-

racionalizálási programterv teljesítéséről készített beszámolót és a 2017. évi energia-

racionalizálási programtervet.  

- Az önkormányzati intézményeknél és az önkormányzati hivatalban folyó energia 

racionalizálási munkákat és az energiafelhasználás ellenőrzését 2013. évtől a SZET  

Szentgotthárdi Kft. munkatársaként dolgozó városi energetikus végzi. A városi energetikus a 

tevékenységével kapcsolatos beszámoló jelen előterjesztés 2. számú mellékletének részét 

képezi.  

 

2017. évi Energia racionalizálási programterv 1.pont 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni a villamos energia 

és földgáz szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit. Az elkövetkező két évre gyakorlatilag a 

villamos áram és a földgáz beszerzése tekintetében már meglévő szerződésekkel 

rendelkezünk 

  

2017. évi Energia racionalizálási programterv 1. pont teljesítése: 

A villamos energia és a földgáz szabadpiaci beszerzések adta ármérséklési lehetőségeinek 

kihasználása érdekében a 2017., illetve 2018. évekre vonatkozóan a Sourcing Hungary 

Szolgáltató Kft.-t bíztuk meg a közbeszerzések lebonyolításával. 

A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. a villamos energia közbeszerzésével kapcsolatos 

riportját az előterjesztés 3. számú mellékletéhez csatoltuk. 

A beszerzett energiaárak a városi energetikus az előterjesztés 2. számú mellékletéhez csatolt 

írásos beszámolója alapján az alábbiak szerint alakultak, illetve alakulnak: „Villamos energia 

igényünk nagy részét) szabadpiaci konzorciumi közbeszerzéses alapon vételezzük az MVM 

Partner Zrt-től, 2017. 01.01 00:00 CET órától 2017.12.31 24:00 CET óráig, nettó 14,10 HUF 

/ kWh egységáron 1,96 GWh mennyiségre. Menetrendadási kötelezettségünk nincsen, +/- 

25%-os toleranciasávval rendelkezünk pótdíjmentesen, melyet a teljes konzorciumi 

mennyiségre kell értelmezni. 



2017. november 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 

226 

 

A közvilágítási villamos energia igényünket is szabadpiaci konzorciumi közbeszerzéses 

alapon vételezzük az MVM Partner Zrt-től, 2017. 01.01 00:00 CET órától 2017.12.31 24:00 

CET óráig, nettó HUF / kWh HUF egységáron, 430 MWh mennyiségre. Menetrendadási 

kötelezettségünk nincsen, +50 %-os toleranciasávval rendelkezünk pótdíjmentesen, melyet a 

teljes konzorciumi mennyiségre kell értelmezni.  

Néhány kis fogyasztású fogyasztási helyünk adminisztrációs okokból vételez az egyetemes 

szolgáltatás keretében.  

A 2018-19. évi villamos energia közbeszerzés előkészítését már 2017. márciusában 

megkezdtük annak érdekében, hogy a szabad termelési kapacitásokhoz időben hozzá tudjunk 

férni. Az előterjesztéshez csatolt riport alapján 2018. 01.01 00:00 CET órától 2019.12.31 

24:00 CET óráig, nettó 13,50 HUF / kWh, közvilágítás esetén pedig 11,50 HUF / kWh 

egységáron tudjuk majd vételezni a villamos energiát. 

Földgáz közbeszerzést idén nem folytattunk le, mivel jelenleg hatályos szerződésünk van a gáz 

beszerzésre. A földgáz beszerzésünket csak a kötelező tartományban a 20m
3
/óránál nagyobb 

fogyasztási helyeinken közbeszereztettük (gimnázium illetve fürdő), hiszen a kormányzati 

politika nagyban ellensúlyozza a gáz molekula árát meghatározó kőolajtermékek világpiaci 

árának változását. A gimnáziumra illetve a fürdőre fix áras szerződést kötöttünk az E2 

Hungary Zrt-vel 2016.10.01 06:00 CET - 2018.10.01. 06:00 CET időszakra 2.236.954 MJ 

mennyiségre, +50% TOP sávval. A molekuladíj EURO alapú, rendszerhasználati díjakkal 

együtt (aktuális adók és MSZKSZ díj nélkül) 86,76 HUF / m
3
összegű díjat fizetünk.”  

 

2017. évi energia racionalizálási programterv 2. pont 

Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények 

(SZEOB Játékvár Óvoda, Széchenyi Ált Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium, 

Polgármesteri hivatal, Színház, Művelődési ház) belső világítási hálózatának, illetve fűtés- 

korszerűsítése pályázati és/vagy saját forrás felhasználásával. 

 

A 2017. évi energia racionalizálási programterv 2. pont teljesítése 

Pályázat és/vagy saját forrás felhasználásával végzett épület-felújítási, - átalakítási, valamint 

karbantartási munkálatok elvégzésével került sor energetikai megtakarításokat is 

eredményező korszerűsítésekre Ilyenek:.: Móra Ferenc Városi Könyvtár világítás 

korszerűsítés, Játékvár Óvoda vizesblokk felújításnál, Széchenyi sportcsarnok felújításnál, 

Farkasfai Kultúrház külső homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje. 

Továbbá 2017-ben előkészítési munkálatai (tervezések) zajlottak olyan elnyert pályázatoknak, 

ahol energia felhasználásának mérséklését eredményező fejlesztések is történnek és 

megvalósításuk 2018-ban elkezdődik. (Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és energetikai 

felújítása, Arany János Általános Iskola energetikai fejlesztése, Fenntartható kerékpárforgalmi 

fejlesztés Szentgotthárdon, Várkert és kapcsolódó zöldterületek fejlesztése, Szentgotthárdi 

Ipari park alapinfrastruktúrájának fejlesztése stb.) 

 

A 2017. évi energia racionalizálási programterv 3. pont 

2017. évben is minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk 

tulajdonában, illetve kezelésében maradó ingatlanok energia felhasználásának mérséklését 

eredményezi. 

     

A 2017. évi energia racionalizálási programterv 3. pont teljesítése 

Önkormányzat által benyújtott pályázatok, ahol nyertességünk esetén az energia 

felhasználásának mérséklését eredményező fejlesztések is megvalósulnak (Szentgotthárdi 

Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának fejlesztése, Széchenyi István Általános 

Iskola tornacsarnokának felújítása, Széchenyi István Általános Iskola főzőkonyhájának 

felújítása, Munkásszállások kialakítása központi munkaerőpiaci program keretében) 
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A 2017. évi energia racionalizálási programterv 4. pont 

Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények 

energetikai berendezéseinek tervszerű karbantartására megállapodás kötése a SZET 

Szentgotthárdi Kft-vel. 

 

A 2017. évi energia racionalizálási programterv 4. pont teljesítése 

A SZET Szentgotthárdi Kft.-vel az önkormányzati intézmények energetikai berendezéseinek 

tervszerű karbantartására megállapodást kötöttünk. 

 

2017. évi energiaracionalizálási program 5. pont 

Az engedélyezési eljárás alatt lévő Szentgotthárd, Felsőliget úti napelemes kiserőmű 

pályázati forrásból történő megvalósítása. 

 

2017. évi energiaracionalizálási program 5. pont teljesítése 

A Szentgotthárd, Felsőliget utca 1631. hrsz.-ú ingatlanra 330 kW villamos teljesítőképességű 

napelem park létesítésére jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. Továbbá a tervezett 

napelemes kiserőmű az általa megtermelt villamos energia kötelező átvételére, a kötelező 

átvételi rendszerbe történő belépéstől számított 25 éves időszakra is rendelkezünk jogerős 

engedéllyel. A napelem park pályázatok hiányában eddig nem valósult meg.   

 

 

2017. évi energiaracionalizálási program 6. pont 

A közvilágítási hálózat korszerűsítéséből kiindulva meg kell vizsgálni az egyéb meglévő 

térvilágítások (templom, millenniumi emlékmű stb.) korszerűsítésének (pl.: LED 

technológiás) lehetőségét. 

 

2017. évi energiaracionalizálási program 6. pont teljesítése 

Előzetes árajánlatot kértünk a Szentgotthárd József A. úti evangélikus templom, a 

Rábakethely Felső úti katolikus templom és a Mathiász A. utcai  református templom LED 

technológiás díszkivilágításának munkáira.  Pénzügyi források hiányában ezek a fejlesztések 

eddig nem valósultak meg. A város karácsonyi díszkivilágításának elemeiben már LED 

technológiás izzók kerültek beépítésre, illetve a város főterén lévő fák feldíszítése is LED 

technológiás fényfüzérekkel történik. 

 

 

2017. évi energia racionalizálási programterv 7. pont  

Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében városunkban energia hatékony, 

korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások elterjesztése – szükség esetén - 

külső szakérték bevonásával.  

 

2017. évi energia racionalizálási programterv 7. pont teljesítése 

Az energiaváros projekt iránymutatása alapján, a közvilágítási hálózatunk eseti bővítéseinél is  

a mostani LED technológiás rendszerhez hasonlóan kizárólag LED technológiás 

világítótestek lettek felszerelve, illetve a tervezett fejlesztéseinknél ahol közvilágítási hálózat 

bővítésére is sor kerül LED technológiás világítótestek kerültek betervezésre. Az elkészült 

tervek alapján engedélyeztetve lett a 330 kW teljesítményű napelemes kiserőmű az 

önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd 1631. hrsz.-ú ingatlanon (Felsőliget utca 

vége). Önkormányzati tulajdonú épületeknél végzett felújítási, átalakítási, bővítési 

munkálatok esetén a homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, világítótestek 

korszerűsítésével szintén jelentős energiafelhasználás csökkenés érhető el. 2017-ben az alábbi 
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épületek esetében végzett munkálatoknál került sor erre: Móra Ferenc Városi Könyvtár 

épületében világítás korszerűsítés; Farkasfai Kultúrház meglévő épületénél homlokzati 

hőszigetelés, nyílászárók cseréje, Széchenyi István általános Iskola sportcsarnokánál 

(homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere stb.) Játékvár Óvoda vizesblokk felújításnál, 

Színház öltözők felújításánál.  

A Széchenyi Általános Iskola üvegportálja mögé szerelt monitoron nem csak a 

levegőtisztaság, hanem az energiafelhasználás adatai is megjeleníthetőek. Az energia 

racionalizálási beruházásokról rendszeresen tudósít a helyi média. 

 

2017. évi energia racionalizálási programterv 8. pont  

Önkormányzati működtetésben maradt intézmények energetikai távfelügyeleti rendszerének 

kiépítése, működtetése, pályázati források felhasználásával.   

 

2017. évi energia racionalizálási programterv 8. pont teljesítése 

Pályázati lehetőség, illetve saját forrás hiányában e téren előrelépés nem történt. 

 

 

II., A 2018. évi energia racionalizálási programterv javaslat - A jövőben lehetséges 

energiaracionalizálási irányok: 

 

1. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni a villamos 

energia és földgáz szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit. 

 

2. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és 

intézmények belső világítási hálózat, illetve  fűtés- korszerűsítése pályázati és/vagy 

saját forrás felhasználásával. 

 

3. 2018-as évben is minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az 

önkormányzatunk tulajdonában, illetve kezelésében maradó ingatlanok, valamint 

egyéb ágazatokban (pl.: közlekedés) az energia felhasználásának mérséklését 

eredményezi. 

 

4. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és 

intézmények energetikai berendezéseinek tervszerű karbantartására továbbra is 

megállapodást kell kötni a SZET Szentgotthárdi Kft-vel.  

 

5. A jogerős engedélyekkel (építési, illetve tervezett napelemes kiserőműben megtermelt 

energia kötelező átvételére) rendelkező Szentgotthárd, Felsőliget úti napelemes 

kiserőmű pályázati forrásból történő megvalósítása. 

 

6. A közvilágítási hálózat korszerűsítéséből kiindulva továbbra is napirenden kell tartani 

az egyéb meglévő térvilágítások korszerűsítésének lehetőségét, illetve tervezett 

térvilágítások korszerű technológiával  (pl.: LED technológiás) történő kiépítését. 

 

7. Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében városunkban energia hatékony, 

korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások elterjesztése – szükség 

esetén - külső szakértők bevonásával.  
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8. Önkormányzati működtetésben maradt intézmények új energetikai tárgyú 

beruházásainál törekedni kell az energetikai távfelügyeleti rendszerének kiépítésére, 

működtetésére, pályázati források felhasználásával. 

 

Az energia beszerzéseinknél továbbra is mindent el kell követni annak érdekében, hogy 

szakértő szervezet bevonásával a piacon elérhető módszerek, technikák és piaci információk 

birtokában a lehető legnagyobb megtakarításokat és a legjobb feltételeket tudjuk elérni a 

szabadpiaci körülmények között, hiszen ezzel jelentős megtakarítások érhetők el. 

 

 Továbbra is minden olyan pályázati lehetőséget meg kell keresni, amelyikbe 

energiaracionalizálást eredményező fejlesztés beleilleszthető. Pl.: közoktatási, szociális 

alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás fejlesztése, intézmények korszerűsítése, melyek 

segítségével elsősorban az Arany János  Általános Iskola, a Vörösmarty Mihály Gimnázium 

régi épülete, a Színház,  a Polgármesteri Hivatal épülete, homlokzatának utólagos 

hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje lenne megvalósítható. 

 

Emlékeztetőül, az ismert energetikai felmérési tervünk szerint, az intézményeink energia 

költségeinek 55-68 %-át a fűtési (távhő- és gázfelhasználás), 16-29 % -át a villamos energia, 

míg 11-16 %-át a vízfelhasználás teszi ki. Az arányokat figyelembe véve, a legnagyobb 

megtakarítást a fűtési - és a villamos energia felhasználásának racionalizálásával lehetne 

elérni.  

A fűtési energia igény csökkenthető az épületek hőveszteségeinek a csökkentésével, a fűtési 

körök önálló szabályozhatóságával, épületen belül eltérő üzemvitel kialakítása révén és a 

termosztatikus radiátor szelepek beépítésével.  

Az épületek falazatainak utólagos hőszigetelése a hőigény 6-20 %-os  csökkenését 

eredményezi, 10-30 év megtérülési idő mellett. A nyílászárók cseréje esetében 13-29 % 

hőigény megtakarítás várható, 7-10 év megtérüléssel. A hőközponti szabályozás kiépítése 10-

15 %-os csökkenést és 4-5 év megtérülést,  míg a termosztatikus radiátor szelepek utólagos 

beépítése 7-9 %-os hőigény csökkenést eredményez 4 év megtérülés mellett.  

Az ablakok 7-9 %-os filtrációs hőveszteségének a csökkentése résszigetelés beépítésével 1.5 

év alatt megtérül - ismételten megállapítható, hogy fűtési hőenergia csökkentést 

leggyorsabban és viszonylag kicsi beruházással a nyílászárok hőszigetelésének javításával, 

résszigetelő profilgumi beépítésével, hőközponti, továbbá épület szekciónkénti szabályozás 

kiépítésével és termosztatikus radiátorszelepek utólagos beszerelésével lehetne elérni.  

Az energetika területén a továbbiakban is kiemelten kell foglalkozni az alternatív 

energiaforrások, így a napelemek további alkalmazásának lehetőségeivel.  

Intézményeink energetikai berendezéseinek üzemeltetése során jelentős energia vesztességet 

tud okozni a tervszerű és folyamatos karbantartások elmaradása is. A SZET Szentgotthárdi 

Kft. fontos feladata kell, hogy legyen a felügyelet, üzemeltetés mellett az eszközök szervezett 

karbantartása is. Az ehhez szükséges forrásokat a jelentős költségmegtakaríthatóság 

érdekében, önkormányzatunknak biztosítania kell. 

Településfejlesztéseknél a közlekedés energetikai aspektusával is foglalkozni kell A 

közlekedési energiafogyasztásért elsősorban a személygépjármű forgalom a felelős. A 

közlekedési energiafogyasztás felhasználásának a csökkentése a közlekedési igények 

növekedésének megakadályozásával, a közlekedési igények csökkentésével valósítható meg. 

(gyalogos, kerékpáros közlekedési lehetőségek bővítése, területhasználatoknál 

lakóhely/munkahely, üzlet/szolgáltatás lehető legrövidebb úton elérhető legyen, információs 

társadalom nyújtotta előnyök kihasználása (távmunka). 
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Megállapítható, hogy az elmúlt évek tudatos energia gazdálkodása és az Energia-

racionalizálási programtervek jelentős költségmegtakarítást hoztak városunknak.  Viszont az 

is megállapítható, hogy még messze nem merítettünk minden lehetőséget ezen a téren. A 

programterv teljesítéséhez több és kedvezőbb pályázati lehetőségre továbbá jelentősebb 

önkormányzati forrásra lenne szükség. 

Az energia racionalizálást lehetővé tevő beruházások kényszerű elhalasztása, nem megfelelő 

ütemű megvalósítása miatt több millió Ft-os  költségvetési pénz vész el  évente az 

önkormányzati intézmények rossz, igaz csökkenő mértékben, de még mindig  pazarló 

energiafelhasználása miatt. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. 

évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót, illetve 

az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2018. évi Energia-racionalizálás 

programtervét elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető   

 

 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. 

évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót 

elfogadja. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi Energia-racionalizálás 

programtervénél az alábbi változtatásokat javasolja: ….. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Doncsecz András városüzemeltetési vezető   

 

Szentgotthárd, 2017. november 17. 

               
 Doncsecz András  

 városüzemeltetési vezető 

   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi Energia-racionalizálási Programterv 

javaslata 

 

1. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni a villamos 

energia és földgáz szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit. 

 

2. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és 

intézmények belső világítási hálózat, illetve  fűtés- korszerűsítése pályázati és/vagy 

saját forrás felhasználásával. 

 

3. 2018-as évben is minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az 

önkormányzatunk tulajdonában, illetve kezelésében maradó ingatlanok, valamint 

egyéb ágazatokban (pl.: közlekedés) az energia felhasználásának mérséklését 

eredményezi. 

 

4. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és 

intézmények energetikai berendezéseinek tervszerű karbantartására továbbra is 

megállapodást kell kötni a SZET Szentgotthárdi Kft-vel.  

 

5. A jogerős engedélyekkel (építési, illetve tervezett napelemes kiserőműben megtermelt 

energia kötelező átvételére) rendelkező Szentgotthárd, Felsőliget úti napelemes 

kiserőmű pályázati forrásból történő megvalósítása 

 

6. A közvilágítási hálózat korszerűsítéséből kiindulva továbbra is napirenden kell tartani 

az egyéb meglévő térvilágítások korszerűsítésének lehetőségét, illetve tervezett 

térvilágítások korszerű technológiával  (pl.: LED technológiás) történő kiépítését. 

 

7. Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében városunkban energia hatékony, 

korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások elterjesztése – szükség 

esetén – külső szakérték bevonásával.  

 

8. Önkormányzati működtetésben maradt intézmények új energetikai tárgyú 

beruházásainál törekedni kell az energetikai távfelügyeleti rendszerének kiépítésére, 

működtetésére, pályázati források felhasználásával. 
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2.sz. számú melléklet 

Energetikai beszámoló 
 
2017 A feladat ellátásról általában: 

Az energetikai feladatok ellátását az előző beszámolókhoz hasonló műszaki- és finanszírozási 

körülmények között végzi a SZET Kft. Mára az energetikai feladatellátás teljesen 

integrálódott, részévé vált a napi önkormányzati- illetve intézményi karbantartási rutinnak. 

Az energetikus feladata elméleti elemző, tervező tevékenység, mely több műszaki terület 

határán működik. Már 2008 évben látszott, hogy a város intézményrendszerének elsősorban 

nem elméleti, hanem az ahhoz kapcsolódó gyakorlati üzemviteli feladatellátásra van 

szüksége. Gyengeáramú, erősáramú fűtéstechnikai, víz illetve szaniter technikai, 

telekommunikációs üzemeltetési, karbantartási és ezekhez kapcsolódó kisebb átalakítási 

feladatokat kell ellátni. Az elméleti munkavégzés a közbeszerzéses energia beszerzésekhez 

kapcsolódó adatszolgáltatási és kapcsolattartói feladatok ellátásától a nagyszámú 

számlázásnál óhatatlanul előforduló problémák értelmezésén és kezelésén át a pályázati 

anyagok és saját önkormányzati beruházásaink kapcsán gyakran megjelenő mérnökcsapatok 

szakmai anyagokkal történő kiszolgálását fedi le. Időnként rész veszünk pályázati 

projektfenntartási jelentések műszaki értelmezésében és adatszolgáltatásában is. 

Intézményeink valós műszaki állapotával tisztában vagyunk, a problémák megoldását a 

szereplők próbálják a rendelkezésre álló forrásokból megoldani. A pályázati rendszer ebből a 

szempontból sajnos nem felhasználóbarát. Önkormányzati szinten a műszaki irodával 

működünk együtt, napi rendszerességgel, az Energetikai Bizottság tagjai között pedig a SZET 

Kft ügyvezetője is helyet kap. 

 
2017 Az energiahordozó beszerzésekről: 

2017 március hónapban kezdtük el partnereinkkel a 2018-19 évi villamos energia 

közbeszerzés műszaki- és jogi előkészítését. Megfelelő időben szerettünk volna a szabad  

termelési kapacitásokhoz hozzáférni. 

A villamos energia igényünk nagy részét jelenleg is szabadpiaci konzorciumi közbeszerzéses 

alapon vételezzük az MVM Partner Zrt-től,  2017. 01.01 00:00 CET órától 2017.12.31 24:00 

CET óráig, nettó 14,10 HUF egységáron, 1,96 GWh mennyiségre. Menetrendadási 

kötelezettségünk nincsen, +/- 25%-os toleranciasávval rendelkezünk pótdíjmentesen, melyet a 

teljes konzorciumi mennyiségre kell értelmezni. 

 

A közvilágítási villamos energia igényünket is szabadpiaci konzorciumi közbeszerzéses 

alapon vételezzük az MVM Partner Zrt-től, 2017. 01.01 00:00 CET órától 2017.12.31 24:00 

CET óráig, nettó 12,01 HUF egységáron, 430 MWh mennyiségre. Menetrendadási 

kötelezettségünk nincsen, +50 %-os toleranciasávval rendelkezünk pótdíjmentesen, melyet a 

teljes konzorciumi mennyiségre kell értelmezni.  

 

Az előkészítést és a közbeszerzést sikeresen lefolytattuk, az elektronikus árlejtést követően 

kedvező árakat tudtunk realizálni.  

Mellékletként csatoljuk a közbeszerzési riportot. 

 

A lényeg:  

A teljes ellátás alapú villamos energia díjunk (KÁT tartalom nélkül) 2018.01.01 00:00 CET 

órától 2019.12.31 24:00 CET óráig 43,55 EUR / MWh, ami 13,5 HUF / kWh díjnak felel 

meg, 3.735.310 kWh lekötött mennyiségre.  
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A közvilágítási díjunk ugyan ebben az időszakban 37,10 EUR / MWh lesz, ami 11,50 HUF / 

kWh díjnak felel meg. A lekötött mennyiség 600.000 kWh. 

Néhány kis fogyasztású fogyasztási helyünk adminisztrációs okokból vételez az egyetemes 

szolgáltatás keretében.  

 

Földgáz közbeszerzést idén nem bonyolítottunk, az előző beszámoló árai és feltételrendszere 

vonatkozik az aktuális gázévre. Fogyasztási helyeink közül januárban kikerült a gimnáziumi 

kazánház. 

Emlékeztetőül: 

A földgáz beszerzésünket csak a kötelező tartományban a 20m
3
/óránál nagyobb fogyasztási 

helyeinken közbeszereztettük (gimnázium illetve fürdő), hiszen a kormányzati politika 

nagyban ellensúlyozza a gáz molekula árát meghatározó kőolajtermékek világpiaci árának 

változását. A gimnáziumra illetve a fürdőre fix áras szerződést kötöttünk az E2 Hungary Zrt-

vel 2016.10.01 06:00 CET – 2018.10.01. 06:00 CET időszakra 2.236.954 MJ mennyiségre, 

+50% TOP sávval. A molekuladíj EURO alapú, rendszerhasználati díjakkal együtt (aktuális 

adók és MSZKSZ díj nélkül) 86,76 HUF / m
3
összegű díjat fizetünk.  
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Tárgy: 2018. évi költségvetési koncepció 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. november 29-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Mint az Önök előtt is ismert, három éve a jogszabályok megszüntették a Költségvetési 

Koncepció készítésére vonatkozó előírást. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy mindenképpen 

érdemes e kérdéssel foglalkozni, és úgy ítéltük meg, hogy bár az elmúlt esztendőben 

tájékoztató formájában tártuk Önök elé e tárgyban írt összeállításunkat, célszerű, hogy a 2017. 

évet érintően határozatokat hozzanak meg már ebben az időszakban, hogy ezeket figyelembe 

véve készülhessen el a jövő évi költségvetés.  

Jelen előterjesztés a már elfogadott 2017. évi központi költségvetésre, az ezeket megalapozó 

jogszabályok ismeretére támaszkodva és azokat figyelembe véve próbál támpontot nyújtani a 

Bizottságok, valamint a Képviselő-testület számára. Természetesen lehetnek még lényeges 

változások,de úgy ítéljük meg, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk elegendőek 

ahhoz, hogy megalapozott, az Önök döntését segítő előterjesztést készíthessünk.  

Milyen lényeges változások várhatók 2018. évben 

A központi költségvetést, és az egyéb jogszabályokat áttekintve megállapíthatjuk, hogy a 

következő évet jelentős, strukturális átalakítás változás jellemzik. 

ASP rendszerre való felkészülés 

Magyarország Kormánya eltökélt a közigazgatási eljárások modernizálása terén. Ennek egyik 

meghatározó része az ASP (Application Service Provider) központi rendszer létrehozása és 

elterjesztése. A Kormány meglátása szerint az elektronikus közigazgatás egyik lényeges 

eleme az önkormányzatoknál folyó közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő 

támogatása, amellyel elérhető az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az 

ország pénzügyi stabilitásának megőrzése. Ennek érdekében az önkormányzati 

feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást. 

A Kormány úgy véli, hogy az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú 

kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia 

alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, melynek lényege, 

hogy az önkormányzatok az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszik igénybe a 

kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva az ügyfelek hatékony 

kiszolgálását. 

 

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei: 

 iratkezelő rendszer 

 önkormányzati települési portál rendszer 

 elektronikus ügyintézési portál rendszer, elektronikus űrlap szolgáltatással 

 gazdálkodási rendszer 

 ingatlanvagyon-kataszter rendszer 

 önkormányzati adó rendszer 

 ipar- és kereskedelmi rendszer 

 hagyatéki leltár rendszer 
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2018. január 1-ig minden település (kivéve megyei jogú városok és egyéb meghatározott 

városok) csatlakozik valamennyi önkormányzati szakrendszerhez. 

Meglátásunk szerint ez egy óriási feladat, amely 2018. év egészét tekintve hatalmas plusz 

terhet ró a Polgármesteri Hivatal összes dolgozójára, de különösen a pénzügyi feladatokat 

ellátó kollégákra.   

Már ebben az esztendőben megkezdődtek az ASP szakrendszerek oktatásai - melyben 

legfajsúlyosabb a gazdálkodási, illetve az önkormányzati adó, hisz ezekben az esetekben 8 

nap, illetve 6 nap kötelező képzésben részesülnek a kollégák a mindennapi teendőik mellett. 

Ugyanakkor 2018. első negyedévében még a két rendszer él egymás mellett, hisz a 2017 évi 

zárás (gazdálkodás, adó) még a korábbi programmal folyik, míg az adóztatás folytonossága 

miatt még az ONKADO programot is szükséges használni. 
Az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete 

 

A korábbi években a tervezést megalapozó költségvetési koncepció összeállításakor a tárgyévi 

költségvetés háromnegyedéves teljesítési adatai is támpontul szolgáltak, azokból a várható éves 

teljesítésre, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehetett következtetni. A jelen 

előterjesztéssel egyidőben előterjesztett 2017. III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló adatai 

szerint jelenleg az Önkormányzat gazdálkodása stabil. A feladatellátás és finanszírozás elmúlt 

években megvalósult változásaihoz az Önkormányzat jól alkalmazkodott. Sikerült fenntartani jó 

pénzügyi-költségvetési pozíciónkat, az önkormányzat bevételeit érintő több százmilliós nagyságrendű 

elvonások (gépjárműadó-bevétel 60%-a, iparűzési adóerő-képesség miatti elvonás, szolidaritási 

hozzájárulás, stb.), valamint a kezességből adódó kötelezettségünk ellenére. 

Az Önkormányzat működése, gazdálkodása hátterében jelentős nagyságú vagyon áll, mely az évek 

óta folytatott tervszerű felújítás-karbantartás eredményeképpen jó állapotban szolgálja a város 

lakosságát. A vagyonelemek megújítása, állaguk folyamatos őrzése-javítása középtávon a 

költségvetés biztonságát is javítja, mert ritkábban és kisebb valószínűséggel jelentkeznek a nagy 

költségigényű, előre nem látható beavatkozást igénylő feladatok.  

 

 

 

A feladatfinanszírozási rendszer 2018. évben 

Amit már a feladatfinanszírozási rendszer bevezetésekor egyértelmű tendenciának gondoltunk 

az egyre hatványozottabban igaz. Továbbra is, és még inkább arra kell törekednünk, hogy 

működési költségeink egyre nagyobb hányadát legyünk képesek saját bevételeinkből 

előteremteni (ez az arány terveink szerint a 2018. évben 85%, amely kiváló arány). A 

központi költségvetés önkormányzati finanszírozási részét áttekintve, megállapíthatjuk, hogy 

továbbra is az a Kormány elképzelése, hogy az önkormányzatok saját bevételeiket szinte 

kizárólag intézményeik, kötelező feladatai ellátására fordítsák. Változatlanul él az a 

kormányzati szándék, hogy az önkormányzatok fejlesztésre, beruházásra pályázzanak, ehhez 

az önerő biztosítása az esetleges plusz bevételek terhére történhet, illetve az állam ehhez 

kedvező hitel lehetőségek, és önerő pályázatok igénybevételét biztosítja. 

Sokszor leírtuk, csak ismételjük magunkat, amikor jelezzük, hogy a 2014-2020. évek közötti 

Európai Uniós támogatási rendszerről tudható, hogy elsősorban a gazdaság megerősítését 

szolgáló beruházások hangsúlyosak, gazdaságfejlesztési programok finanszírozása történik. 

Fejlesztési Koncepciónk van, ezt a Képviselőtestület döntése értelmében folyamatosan 

alakítjuk, fejlesztjük. A településfejlesztést megyei szintről irányítják, a források elosztásáról, 

a fejlesztendő területekről megyei szinten születnek a döntések.  
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E rövid bevezető után egy összesítő táblát mutatunk be (mérleg), amely nagyságrendileg 

szemléltetni próbálja a következő évet.  

Néhány megjegyzés a tervszámokhoz 

A koncepció elkészítése előtt egyeztetéseket folytattunk az intézményekkel és a Hivatal 

szervezeti egységeinek bevonásával a hivatal hatáskörébe tartozó előirányzatokról. 

 

Bevételek 
Az adóbevételek megnyugtató módon teljesültek ebben az esztendőben, ám az iparűzési adó 

változásával sajnos számolnunk kell és a 2017. évi bevallások után visszafizetésre kerülhet 

sor. Az állami támogatás az adó-erőképesség  miatt 240 millió forint állami támogatás nem 

kerül leutalásra, ugyanakkor a beszámítás miatt  216 millió forint szolidaritási hozzájárulás 

fizetésére  vagyunk kötelezve az iskolák állami fenntartásához. A központi költségvetés, 

valamint tényadatok alapján a bevételi összegek pontosnak tekinthetők, de természetesen nem 

zárhatjuk ki, hogy változások még történhetnek.  A bevételek tartalmazzák a leutalt áthúzódó 

pályázati összegeket, - azok kiadási részét is - valamint az önkormányzati „önrészt” is. (A 

többlet feladat bevállalásának összegét nem tartalmazza a költségvetés pl. SZEOB parkoló 19 

m/Ft) 

Működési bevételként az önkormányzat kötelező gyermekélelmezési bevételeit, bérleti 

díjakat, intézményi térítési díjakat, valamint Rendelőintézetnél OEP támogatást terveztünk. 

Kiadások 

Intézmények: 

Az intézmények költségvetése az előző évek alapján történt. Figyelembe vettük azokat a 

változásokat, amelyek 2017. évben még terhelték a költségvetésüket, a 2018. esztendőben 

már nem (működtetési feladatok!), illetve fordítva, amelyek új terheket, vagy jelentősen 

megemelt költségeket jelentenek. A béreknél azt kértük az intézményektől, hogy csak a 

jogszabályban előírtakkal tervezzenek. Már ismert a garantált minimálbér, valamint a 

pótlékok, bértáblák, így ezen összegek tényként szerepelnek. Kivétel ez alól a kulturális 

pótlék, melynek rendelete az előző évben is januárban jelent meg-idén is arra várjuk.  

Az intézmények esetében álláshely bővítéssel nem kalkuláltunk, meglátásunk szerint a 

jelenlegi létszámmal képes ellátni feladatait.  

Ugyanakkor két intézmény esetében (Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Központ) 

a jogszabályi változás miatt többletigényként szerepel 1+2 fő további alkalmazása.  

 

A Gondozási Központ vezetője az előterjesztéshez mellékelt kérelmében megfogalmazottak 

alapján az 1 fő létszám növekedésen kívül kéri az előző évben munkáltatói döntésként 

juttatott 12 000 Ft/hó+járulék összeget újra biztosíttatni. Az intézményvezető a 24/2015. 

Képviselő-testületi határozat alapján számára meghatározott összeget ugyancsak szeretné az 

előző évhez hasonlóan biztosíttatni. Többletigényként hozta az intézmény épületének tető 

felújítását, a fűtés korszerűsítését. A többletigényben megfogalmazottak – a 

létszámnövekedéssel együtt – éves többletigénye 9 600 ezer forint. 

 

A Család-és Gyermekjóléti Központ vezetője többletigényében a jogszabályi változásoknak 

megfelelően 2 fő létszámnövekedéssel számol, ugyanakkor használt gépjármű beszerzéséhez 

szeretné a Képviselő-testületet kérni, mivel ellátási területük indokolná. Összesen 2 300 000 

Ft többletigényt szeretne. A 2 fő 2018. évet érintő személyi juttatást már tartalmazza a 

költségvetés. 

 

A Rendelőintézet a napi 6 órában foglalkoztatott közalkalmazottat napi 8 órára szeretné 

növelné és kér további 1 fő napi 8 órás közalkalmazott engedélyezését az eddigi 

közfoglalkoztatott által ellátott feladatra. Így a Rendelőintézetben a nem szakdolgozók száma 
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tovább növekedne. A létszámnöveléseken túl kérné az előző évben nyújtott munkáltatói 

döntés alapján biztosított pótlékok biztosítását 2018. évben is.  

Az intézményvezető a 198/2015. Képviselő-testületi határozat alapján számára 5 évre 

meghatározott összeget ugyancsak szeretné rendeztetni.  

Az EFI iroda kötelező fenntartása 2018. augusztus 31-én lejár, ezért 2018. szeptember 1-től a 

Képviselő-testületnek döntenie kell, hogy a további fenntartást ugyanígy tudja-e biztosítani, 

vagy más módon oldja meg. 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum költségvetése az előző évhez képest csökkent, 

mivel sikerült a felújítást elvégeztetnie. Az intézményvezető hasonlóan a többi intézményhez 

szintén kérné a Képviselő-testületet, hogy az előző évben nyújtott összeget 2018. évben is 

biztosítsa illetménykiegészítésként. 

 

Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde költségvetését az előző évre alapozva 

készítettük.  

Játékvár Óvoda: Az intézmény számításai alapján a várható gyereklétszám miatt új csoport 

indítása szükséges, ehhez kér személyi és dologi fedezetet. Kéri továbbá a vezetői pótlék 

növelését. 

Tótágas Bölcsőde: Kéri, hogy a térítési díj bevételét a játszóudvar korszerűsítésére 

fordíthassa. Ugyanakkor a Testület részéről megfogalmazódott, hogy eltekintsen a térítési 

díjtól. Erről is dönteni szükséges, mivel január 1-től célszerű ezzel így számolni! 

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   
Önök is bizonyára értesültek róla, hogy önkormányzati körben az idén már több 

munkabeszüntetés zajlott, aminek többek között egyik célja a köztisztviselői illetményalap 

növelése (minimum 30%-al). Az, hogy ez kizárólag önkormányzati körben merül fel, annak 

az a magyarázata, hogy kormánytisztviselői oldalon idén júliustól már bevezetésre került az 

életpálya modell, aminek szerves része volt egy jelentős illetménynövelés.  

Jelenleg ott tartunk, hogy valamennyi közalkalmazotti körben valamint az állami szférában 

megvalósult vagy életpálya modell bevezetése, vagy egy jelentősnek mondható bérrendezés 

akár pótlékok formájában. A köztisztviselői illetményalap változatlan, 2006. óta 38.650,-Ft, 

és ez jövőre is így marad.  

Az Országgyűlés adott egy lehetőséget az önkormányzatoknak, a 2017. évi központi 

költségvetési törvényben új elemként hogy a köztisztviselői illetményalapot a helyi 

önkormányzat képviselőtestülete rendeletben ennél magasabb összegben állapíthassa meg. 

Ezzel a lehetőséggel Szentgotthárd Város Önkormányzata erre az évre élt – ennek megtartását 

a fenti információkra is tekintettel javasoljuk 2018-ban is.  Természetesen ez nem 

differenciált béremelés, ez az esetlegesen megállapított magasabb illetményalap minden 

köztisztviselőre vonatkozik.  

A kiadások között terveztünk informatikai eszközt, nem sikerült felmérést készíteni, hogy az 

ASP bevezetése miatt szükség lesz-e informatikai gép, felszerelések további beszerzésére. 

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: nem releváns  

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: A tervezett változások költségvetési- 

pénzügyi fedezete a költségvetési koncepció tervezetében tervezve van.  

Környezeti és egészségi következménye: hatása csak közvetett.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot 
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A rendelet megalkotásának szükségessége: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdései alapján a köztisztviselők részére adható 

illetménykiegészítést rendeletben kell megállapítani. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi 

felügyeleti intézkedés  

A rendeletmódosítás tervezete az 1. számú mellékletben olvasható. 

A városüzemeltetésre létrehozott SZET Szentgotthárdi  Kft  már elkészítette tervét a jövő 

esztendőre vonatkozóan. A tervezett összeg már tartalmazza ezen igényeket, tehát ennél 

magasabb költséget kizárhatunk. A javaslat az ideinél több, mint 40 millió Ft-tal magasabb 

összeg. Ennek a kft által megadott legfontosabb indoka az, hogy összességében a kor 

színvonalán elvárható feladatellátás nem oldható meg a mai finanszírozási szinten. A szinte 

csak minimálbéren foglalkoztatott dolgozók alig elégséges felszereléssel, elavult, 

meghibásodó gépekkel vagy éppen gép nélkül kézi erővel dolgozva nem tudnak sem 

hatékonyak, sem versenyképesek lenni.  Egyéb igazán számszerűsíthető indokolást nem 

adtak, részletes önköltségszámítást sem kaptunk hasonlóan az elmúlt évekhez. Ami a 

tárgyalások során kihüvelyezhető mindebből az az, hogy ez az önkormányzati cég a jelenlegi 

finanszírozás mellett tulajdonképpen egy lefelé menő spirálban van aminek a napi 

megnyilvánulása, hogy mindenki teszi a dolgát ugyan leginkább kilátástalanul, perspektívák 

nélkül, nem látva esélyt jobb körülményekre. Ebbe a spirálba soha nem fognak tettre kész, 

lelkes, kihívásokat kereső szakemberek belépni. A kért magasabb finanszírozás ezt a spirált 

megfordítaná és sok minden elindulhatna felfelé. Jobb felszerelés, több gép, kicsivel nagyobb 

jövedelem, premizálási lehetőség, néhány új gép beszerzése, piacra lépési lehetőség, a jobb 

fizetéssel megfelelő dolgozók megtalálása… Az is körvonalazódik ugyanakkor, hogy egy 

magasabb finanszírozási lehetőség felvethet más együttműködési módszereket is az 

önkormányzat és a kft között. Mindeközben fontos, hogy az önkormányzat célja, hogy saját 

100%-os gazdasági társasága révén önköltségi áron lássa el/láttassa el a kötelező, illetve 

önként  vállalt feladatait.   

GotthardTherm Kft: Kezességvállalásunk miatt a költségvetés 330 millió forint kiadással 

számol – mely CHF árfolyamfüggő – mivel a társaság előreláthatólag 2018-ban sem lesz 

képes fizetni azt. 

SZIP Kft: E társasággal is számolnunk kell a jövőben. Továbbgondolni mit is akar kezdeni e 

társasággal  a Képviselő-testület. Valószínűleg továbbműködteti, ehhez is forrást kell 

rendelni. 

MURABA ETT: Ehhez a társuláshoz sem terveztünk összeget, de várható valamennyi összeg 

tagdíj fizetésként. 

Jánosik és Tsa Kft : 

Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeiben (Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Közös Önkormányzati Hivatal, Szakorvosi- és Háziorvosi Rendelő, Móra Ferenc 

Könyvtár) a takarítási feladatokat határozatlan idejű megbízási szerződés keretében a Jánosik 

és Társa kft látja el. Az előterjesztéshez csatolt mellékletben 2018. január 1-től a szolgáltatási 

díjuk 8%-al történő emelését kérelmezik a szerződésben szereplő díjhoz képest. 

A megkötött szerződésünk lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy az infláció mértékéig 

emelje a szolgáltatás díját. A Kbt a mindenkor hatályos rendelkezései lehetővé teszik a 

szerződés felülvizsgálatát. 2013-ban került sor díjemelésre a 150/2013. számú határozattal, 

5,7%-kal, majd 2017. évben 5%-kal. 

Így a takarítási szolgáltatás díja 6 millió forinttal emelkedne, ezt tartalmazza a költségvetés.  

Többletigények:  
Az intézmények igényeit a fentiekben már ismertettük. Egyéb igények: 

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 150 000 Ft-ot igényel  fűnyíró 

vásárlásra. 
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Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 400 euro-nak megfelelő összeget igényel pályázati 

önrészhez. 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület a csoportvezetők és művészeti csoportok kidásához 

igényel az előző évhez hasonlóan 640 000 Ft-ot, riasztórendszer, illetve informatikai 

eszközök javítására 659 243 Ft-ot, míg nagyrendezvények támogatására 2 000 e/Ft-ot. 

A sportegyesületek a TAO pályázatokhoz igényelnek 8,1 millió forintot. 

Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István Általános Iskoláján SZM kerékpár tároló 

építéséhez igényel 4 698 252 Ft-ot. 

Szentgotthárd és Térsége Arany János Általános Iskolája a 30 éves jubileumi 

programsorozatához kér 1 638 837 Ft-ot. 

Önkormányzat: 

Eszköz beszerzést nagyon szűken terveztünk.  Önök előtt is ismert, hogy itt nem kizárólag a 

nagy értékű eszközökről van szó, hanem az egy évnél további használatra történő eszközök 

mindegyikéről (legyen az értéke akár néhány ezer forint).   

A működési költségek, a támogatások, az eszköz beszerzések összesítése után, azt levonva a 

várt bevételekből, kiviláglik, hogy 1 600 millió forint jut felújításokra, beruházásokra. Szép 

összeg, de figyelemmel kell lenniük arra, hogy a pályázati költségekre Önök már előre 

kötelezettséget vállaltak, mely szerint 2018. évben megvalósítják. 

Pályázatokra 1 171 millió forintot terveztünk- ebben az elnyert és már leutalt összegek 

szerepelnek és 50 millió forint további tervezett pályázati önrészhez. Tartalékban hoztuk a 

már leutalt, de várhatóan 2019-ben sorra kerülő kifizetéseket. Jelentős benyújtott pályázat van 

elbírálás alatt pl munkásszálló kialakítása, amihez 263 millió önrész szükséges, melyet NEM 

tartalmaz a koncepció. 

Saját beruházásként: útépítésre 150 millió Ft, ravatalozó építésre 20 millió Ft, Máriaújfalu 

kultúrház befejezése 30 millió Ft, önkormányzati épületek egyéb felújítása 70 millió Ft, 

önkormányzati épületek üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra 50 millió Ft. 

Ezek után nézzünk a számok birodalmába, tekintsük át lehetőségeinket. Elsőként a bevételi 

oldalt. 

Önkormányzat bevételi lehetőségének növelése 

Lehetőség az adómértékek (telekadó, idegenforgalmi adó) emelése, vagy újabb adónem 

bevezetése.  Az októberi ülésen a Képviselő-testület nem javasolta, sem az adómértékek 

emelését, sem új adónem bevezetését. Ugyanakkor kérték egy esetleges magánszemély 

kommunális adó bevezetésének lehetőségét megvizsgálni, kidolgozni. Az idő rövidsége miatt 

erre jutottunk: 

Az építmény és telektulajdonosok helyi adója a kommunális adó. A kommunális adót a 

helyi adókról szóló jogszabály fekteti le. A helyi adók, így a kommunális adó célja is az, hogy 

az önkormányzat gazdálkodását alapozza meg és az önálló működését segítse elő. 

Magánszemélyek kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az 

önkormányzat illetékességi területén a naptári év első napján a lakás, üdülő, szabályozási 

tervnek megfelelő belterületi építési telek tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 

vagyoni értékű jog jogosultja, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti 

jogával rendelkezik. (Nem keletkeztet adókötelezettséget az albérleti jogviszony, amikor 

magánszemélytől bérel valaki lakást).  

A kommunális adó mértékének van felső határa is, amit lakásbérletenként, illetve 

tulajdononként vesznek számításba, és évente max. 28 652,70.-Ft/adótárgy lehet. Az adót fel 

is lehet függesztetni, de csak a feltételek megléte esetén. Főszabály szerint a lakás tulajdonosa 

fogja megfizetni az adót. 
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Szentgotthárdon 3485 db lakás, illetve lakóház van. Ha az NGM szerinti adómaximumot 

alkalmazzuk – 28 652,70Ft/adótárgy/év -, úgy ez a hiányzó összeg beszedhető. További 

lehetőség, hogy a lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló építményekre is vetünk ki adót. 

Így nem szükséges az adómaximummal számolni. Továbbá a nem lakás céljára szolgáló 

építmény pl garázs – ennek száma becsült – 1500 db ez a kivetett adó fele lehet. 

Pl: ha az adómérték 20 000 Ft/adótárgy/év lakáscélú ingatlan esetében: 69 700 e/ft, a nem 

lakás céljáró szolgáló 10 000 Ft/adótárgy/év esetében:  15 000 e/Ft. Ebben az esetben nem 

számoltunk az esetleges mentességgel, melyet a rendeletben megfogalmaztunk.  

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: jelentős, hiszen igen nagy számú adóalanyt 

von be a helyi adózásba.  

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: A megállapítandó adómértéktől 

függően jelentős bevételt eredményezhet..  

Környezeti és egészségi következménye: nem releváns.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jelentős többletfeladatot okoz.  

A rendelet megalkotásának szükségessége: Nem törvény vagy valamely felsőbb szer 

kényszerít rá a rendelet megalkotására hanem a költségvetési helyzet 2018-ban. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési 

hiányt valamilyen formában nullára kell csökkenteni. Ha ezt az adórendeletet nem alkotjuk 

meg, akkor a hiányt más forrásból kell pótolni. 

 

A bevétel növelés további lehetősége a már bevezetett helyi adók adómértékének növelése 

lehetne. A helyi iparűzési adó mértéke önkormányzatunknál 2%, ami törvény maximum, 

emelésre nincs lehetőségünk. A telekadó 2018. évben az NGM által kibocsátott 

adómaximumok alapján 337,0Ft/m
2 

lehet. Önkormányzatunknál ez 200Ft/m
2
, illetve 2Ft/m

2
. 

Az idegenforgalmi adó mértéke a tartózkodási idő után maximum 505,6 Ft/vendégéjszaka. 

Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy rangsorolja a  fejlesztési, beruházási javaslatokat, 

hogy a 2018. évi költségvetés tárgyalására már konkrét összegeket tudjunk Önök elé tárni, és 

a döntést követően azonnal lehessen a munkákat indítani. A táblázatot áttekintve 

érzékelhetjük, hogy az összes javasolt feladatból nagyon sok elvégezhető (pályázatok), bár a 

lehetőség és az igény közötti különbség nagy.  

Szeretnénk azonban jelezni, hogy a pénz nem minden. Egy esztendő alatt ennyi beruházás, 

fejlesztés új feladatok végrehajtásához egyéb erőforrások is szükségesek, elsősorban az 

emberi erőforrás. 

Önkormányzatunk a stabilitási törvény miatt hiányt nem tervezhet, s mivel tartalékkal nem 

rendelkezik, ezért belső finanszírozással nem tud élni. 

A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, külön a Pénzügyi Városfejlesztési és 

Jogi Bizottságot, hogy a hiány nélküli januári tervezet elkészítésében aktívan vegyen részt. 

 

 

Összegzés 
A 2018. év reményeink szerint a konszolidáció éve lesz Szentgotthárdon. Úgy ítéljük meg, 

hogy nemcsak a jövő esztendőben, hanem hosszabb távra is előre tekintve, két alapvető cél 

kell, hogy lebegjen a szemünk előtt.  

Az első és talán legfontosabb, hogy kötelező és önként vállalt feladatainkat minél magasabb 

szinten lássuk el. A másik célunk, hogy úgy fejlesszünk és beruházzunk, hogy közben tartsuk 

meg kellemes kisvárosi jellegünket, legyünk üde színfoltja az országunknak.  Mostani 

ismereteink és tudásunk szerint mindkét cél megvalósítható lehet. Bár szorosnak tűnik a 

nadrágszíj, de közös erőfeszítéssel, hatékony munkával elérhetjük kitűzött céljainkat.  
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A 2018. évi költségvetési koncepció jelen állapotában 1 300 millió hiánnyal készült!  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben megfogalmazott 

célkitűzéseket vitassa meg, fogadja el és a 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosítását alkossa meg, illetve döntése alapján a helyi adórendeletet módosítsa! 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem Önök elé elfogadásra: 

 

Határozati javaslat: 

 

1/  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adórendeletét 2017.  

évre nem módosítja. 

(vagy amennyiben módosítja, úgy az 1. számú melléklet szerinti rendeletet kell elfogadni) 

 

                       2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben a 

közalkalmazotak, nettó 100.000,-Ft, a köztisztviselők nettó 148.500,-Ft Cafetéria juttatást 

kapnak.  

 

3/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

a) Család- és Gyermekjóléti Központ részére a többletigényei közül az alábbiakat 

támogatja:….. Ft összegben. 

b) Városi Gondozási Központ részére a többletigényei közül az alábbiakat támogatja:….. 

Ft összegben. 

c) Rendelőintézet részére a többletigényei közül az alábbiakat támogatja:….. Ft 

összegben. 

d) Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum részére  a többletigényei közül az 

alábbiakat támogatja:….. Ft összegben. 

e) SZEOB Játékvár Óvoda részére a többletigényei közül az alábbiakat támogatja:….. Ft 

összegben. 

f) SZEOB Tótágas Bölcsőde részére a többletigényei közül az alábbiakat támogatja:….. 

Ft összegben. 

 

4/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a 2018. évi városi rendezvé- 

nyek összegét  …. Ft-ban határozza meg. 

 

6/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület kérelmét ……..Ft-tal támogatja. 

 

7/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánosik és Tsa Kft takarítási  

szolgáltatás  8% emelését támogatja/ nem támogatja/ ….%-kal támogatja. 

 

8/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi  

Önkormányzat  kérelmét támogatja/ nem támogatja. 

 

10/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális  

Egyesület kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 

a. csoportvezetők és művészeti csoportok támogatását az előző évhez hasonlóan 640 eFt-

tel támogatja, ezt az összeget az együttműködési megállapodás a továbbiakban 

tartalmazza. 

b. Nagyrendezvények támogatására ….Ft-ot biztosít. 

c. Informatikai rendszer - risztórendszer javítására ……..Ft-ot biztosít 
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11/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TAO támogatás 

önrészeként ….Ft-ot biztosít a sportegyesületek részére. 

 

12/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd és Térsége 

Széchenyi István Általános Iskolájának SZM kérelmét  nem támogatja/ …….Ft-tal támogatja. 

 

13/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd és Térsége 

Arany János Általános Iskolájának kérelmét  nem támogatja/ …….Ft-tal támogatja 

 

/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a 2018. évben 

az alábbi fejlesztéseket, beruházásokat végrehajtását az alábbi fontossági sorrendben 

……………………… 

 

/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés ter- 

vezésének szempontjaival egyetért további szempontok:,…………………………………… 

 

.   

                                                            

Határidő: 2018. január 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr Dancsecs Zsolt jegyző  

Szentgotthárd, 2017. november 22. 

 

 

      dr. Dancsecs Zsolt    Huszár Gábor 

jegyző                                                   polgármester 
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1. sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)- (4) bekezdésében, 236. § (5) bekezdésében  és a 237. §-

ában  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § (1) A Rendelet 10.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője 2018. 

december 31. napjáig alapilletménye 30%-ának megfelelő mértékű 

illetménykiegészítésre jogosult.” 
 (2) A Rendelet  10.§ (2) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A Hivatal valamennyi középfokú  iskolai végzettségű köztisztviselője 2018. 

december 31. napjáig alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű 

illetménykiegészítésre jogosult.” 
2. § A Rendelet  az alábbi alcímmel egészül ki 

„Illetményalap  

10/A. § A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

illetményalapja – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIIX. tv.-ben 

foglaltaktól eltérően – 2018.évben 50.245- Ft.” 

3. § E rendelet  2018. január 1-én lép hatályba .  

 

Huszár Gábor                                                                     Dr.Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                                    Jegyző 

Kihirdetve:. …………. hó … nap 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
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Indokolás 

A Rendelettervezet  1. §-ához: 

Az illetmény mértléke nem változik, csak az időszak módosul 2017. december 31-ről 2018. 

december 31-re 

A Rendelettervezet 2. §-ához: 

A javasolt illetményalap növelése csak egy évre szólhat, így csak 2018-ra vonatkozik. 

Mérgtéke azonos a 2017. évivel. 

A Rendelettervezet 3. §-ához: 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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         2. sz.melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../…. (…) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 22/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) 

bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 22/2015. (X. 1.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következő 5 §-sal egészül ki: 

 

„5. § MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 

(1) Az adó mértéke  

a) lakás céljára szolgáló építmény és nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti 

jogával rendelkezés esetén ….. Ft/év 

b) lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló, továbbá az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 

alapján garázsnak, gépjárműtárolónak minősülő építmény után: ………… Ft/év. 

 

(2) Adómentesség 

Mentes az adó megfizetése alól 

a) az, akinek egy főre eső jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150%-át nem 

haladja meg. 

b)……….. 

c)………. 

(3) Adókedvezmények 

Az egyébként járó adó 50%-át fizeti az az adóalany, aki az előző év végéig a 70. életévét 

betöltötte és nincs vele együtt élő vagy eltartásra kötelezhető közeli hozzátartozója, továbbá 

havi jövedelme a mindenkori legkisebb nyugdíj 200 %-át nem haladja meg, és ezeket a 

körülményeket az önkormányzat jegyzője (adóhatóság) előtt megfelelően igazolja”. 

 

2.§ (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.  

 

. 

 

  Huszár Gábor sk.    Dr. Dancsecs Zsolt sk. 

polgármester                jegyző 

 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. 

év november hó 29-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: 2017. ……………………….. 

 

                    Dr. Dancsecs Zsolt sk. 

                            jegyző 
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Indokolás 

 

a Rendelettervezet 1.§-hoz: 

A rendelet a már meglévő adórendeletünkbe kerül bele vagyis nem új rendeletet alkotunk, 

hanem a meglévőt egészítjük ki.  

Az adó mértéke adótárgyanként eltér, törvény határozza meg annak maximális mértékét amit 

nem lehet túllépni. „lefelé” viszont korlátlan a lehetőség. A Javaslat adómentességet 

elsősorban szociális helyzet alapján ad. Adókedvezmény az amikor adót kell fizetni de a 

meghatározott mértéknél alacsonyabban. A javaslat ezt életkorhoz és anyagi – szociális 

helyzethez köti. 

2.§-hoz: 

hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
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Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa 2017. évi 

munkájáról és az Ifjúsági Cselekvési terv megvalósulásáról 

 
BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2017. november 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A tavalyi évhez hasonlóan 2017-ben is az Önkormányzat évi rendes munkatervében szerepel 

az Ifjúsági Tanácsban végzett munkáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról szóló 

beszámoló megtárgyalása. Az önkormányzat több esetben is együttműködött az Ifjúsági 

Tanáccsal, kért és kapott tőle segítséget. A Tanács léte önmagában is nagyon fontos, hiszen 

megjeleníti egy igen jelentős és rendkívül összetett társadalmi rétegnek a problémáit, 

megpróbálja érvényesíteni annak érdekeit. Az önkormányzat számára nagyon fontos ez a 

tevékenység mint ahogy nagyon fontos a városi társadalomnak ez a része is. A jelen 

beszámoló az 1. számú melléklet alapján készült, annak legfontosabb elemeit emeli ki és 

esetenként részletezi. 

 

Mindenképpen köszönetünket kell kifejezni a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács aktív tagjainak, 

köztük Gaál Ákos sport- és ifjúsági referensnek és a Tanács elnökének, dr. Sütő Ferenc 

képviselőnek.  

 

 

AZ IFJÚSÁGI TANÁCS TEVÉKENYSÉGE 

 

A 212/2015. számú képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat egyetértett azzal, 

hogy a városban Ifjúsági Tanács működjön, meghatározta a tagjait és az ügyrendjét is 

elfogadta. A Tanácsa a 2015. november 13-i megalakulása óta végzi is a munkáját. 

Legfontosabb célja a helyi ifjúság érdekképviselete, kapcsolatteremtés és együttműködés az 

Önkormányzat, az ifjúsági korosztály és a köznevelési intézmények között, hasznos 

programok szervezése a szentgotthárdi fiatalok számára, továbbá az Ifjúsági Koncepcióban 

meghatározott elképzelések megvalósításának segítése. 

 

Az Ifjúsági Tanács tagjainak száma az ügyrend szerint 7 fő: a Képviselő-testület és az oktatási 

intézmények által delegáltakon kívül a sport- és ifjúsági referens és a Hivatal által a 

szentgotthárdi 18-29 évesek köréből meghívott/delegált 2 fő vesz részt a munkában. A titkári 

feladatokat a mindenkori sport- és ifjúsági referens látja el. A 7 fő tagon kívül mára már 

további 3 fő csatlakozik állandó jelleggel a Tanács munkájához. (Az iskolák képviseletében a 

Széchenyi Iskolából Németh Ruben, a Vörösmarty Gimnáziumból Császár Kristóf és Keller 

Lili, a III. Bélából Puskás János és Unti Elizabet képviselik iskolájukat, a két külsős tag 

továbbra is Labritz András és Varga Bence, a Tanács elnöki pozícióját dr. Sütő Ferenc, míg a 

titkári feladatokat Gaál Ákos látja el. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület részéről Mihály 

Klaudia is kapcsolódott be a munkába.)  

 

Az Ifjúsági Tanács elsőként a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel kötött együttműködési 

megállapodást. A 2017. évben a generációk közötti párbeszéd jegyében került sor 

együttműködési megállapodás aláírására az Idősügyi Tanáccsal. 

 



2017. november 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 

248 

 

Az Ifjúsági Tanács részére Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséből 

1 millió Ft-os pénzügyi keretet biztosított. A támogatás az alábbi programok megvalósítását 

tette lehetővé idén: 

 Széchenyi Diáknap: 50.000 Ft 

 Szentgotthárdi Ifjúsági Nap és kiegészítő programok: 175.951 Ft 

 Sportszervásárlás: 100.000 Ft 

 Youtuber nap: 150.000 Ft 

 PresiDance TSE támogatás: 150.000 Ft 

 a nyár folyamán próbálkoztunk egy selfie-pályázattal is, azonban a kevés számú 

érdeklődő miatt nem került sor díjazásra. 

 

Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa a rendelkezésre álló keretből 2017. novemberéig: 

összesen: 625.951 Ft támogatási összeget használt fel, melyekkel a megadott határidőig 

pénzügyileg hiánytalanul el is számolt. Az év hátralévő részében a következő programok 

kerülnek megrendezésre Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa és a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület közös szervezésében: 

 2017. november 28-i Pályaválasztási Nap, 

 karácsonyi rajzpályázat,  

 fiatalok az idősekért jótékonysági akció a Szentgotthárdi Gondozási Központtal és 

Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsával együttműködve. 

Ezeknek a rendezvényeknek még szintén lesz anyagi vonzata, melyeknek forrása a 

rendelkezésre álló pénzügyi keret.  

 

Fontos előrelépés az Ifjúsági Tanács kétéves működésében, hogy a gyorsabb 

információáramlás, hatékonyabb kapcsolattartás és kommunikáció érdekében a mai modern 

világunkban szinte már elengedhetetlen feltételként facebook oldalt is üzemeltet, ahol a 

követők hasznos információkhoz juthatnak a Tanács munkájával kapcsolatban: 

 

 (https://www.facebook.com/szentgotthardifjusagitanacsa/). 

 

 

CSELEKVÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA 

 

A közművelődés és szabadidő eltöltése területén folyamatosan találkozhatnak programokkal 

az ifjúsági korosztály tagjai. Több tematikus előadáson (prevenciós előadások, ifjúságnak 

szóló mozifilmek és koncertek, Hopplá Fesztivál, gyerekrajz kiállítás és még további 

programok), moziműsoron és koncerten vehetnek részt az egész év során. Ezen programok 

szervezését jórészt a köznevelési intézmények, Pannon Kapu Kulturális Egyesület, az Ifjúsági 

Tanács, EFI iroda és a Csákányi László Filmszínház munkatársai végzik. Az a több helyen is 

megfogalmazott vágy, hogy ismét alakuljon egy közösségi tér és/vagy egy ifjúsági park az 

ifjúság számára, egyelőre nem valósult meg. 

 

Az ifjúságvédelmi feladatok tekintetében a legfőbb feladata a Család és Gyermekjóléti 

Központnak van, akik legjobb tudásuknak megfelelően látják el ezt a feladatot.  

 

A fiatalok lakáshoz jutását az Önkormányzat hosszú évek óta támogatja, ilyen támogatási 

forma az első lakáshoz jutó anyagi támogatása, valamint az Önkormányzati lakások 

odaítélésénél is gyakran kapnak fiatal párok/házasok Önkormányzati bérlakást. 

 

https://www.facebook.com/szentgotthardifjusagitanacsa/
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A munkavállalás és pályakezdés tekintetében az Ifjúsági Tanács illetve a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület szintén igyekszik programokat szervezni a fiatalok részére, ilyen a már 

második alkalommal hamarosan megrendezendő Pályaválasztási nap, ahol a diákok fontos 

ismereteket szerezhetne, a továbbtanulásról, valamint találkozhatnak és információkhoz 

juthatnak az egyetemek és főiskolák képzési kínálatáról is. Szintén egy népszerű program 

(PKKE és IT szervezésében), hogy a helyi iskolák diákjai szentgotthárdi cégekhez mehetnek 

látogatóba, ahol betekintést nyerhetnek a vállalat életébe, valamint megtudhatják azt is, hogy 

az adott munkahelyen milyen munkavállalókra van szükség, milyen feltételekkel lehet 

munkát vállalni. 

 

Az egészség és sport területén is számos program közül válogathat a helyi ifjúság. A nyár 

folyamán szinte folyamatosan részt vehetnek tematikus táborokban (pl. hittan-, olvasó-, 

fürdős-, nemzetiségi-, csodaszarvas-, családsegítős-, PKKE-s táborok), amelyek mindig nagy 

népszerűségnek örvendenek. Sportolási lehetőségek területén a helyi egyesületek egész évben 

várják a sportolni vágyó fiatalokat különböző sportágakban (labdarúgás, kézilabda, teke, sakk, 

asztalitenisz, kick-box, atlétika), illetve helyi sporteseményeken is részt vehetnek (Csatafutás, 

Alpokalja Kupa, Mobilitás Hete, Városi Sportnap). Az iskolai sportolásnak a legfontosabb 

versenysorozata a Diákolimpiai, ahol minden évben szép számban vesznek részt a helyi 

diákok, akik rendre sikeresen is szerepelnek, valamint városunk is gyakori házigazdája 

ezeknek az eseményeknek. 

 

A cselekvési terv megvalósulásáról még az Idősügyi Tanács beszámolójában olvashatunk. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! Az Ifjúsági Tanács 2017 évi munkájáról szóló beszámoló az 

előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, az Önkormányzat ifjúsági cselekvési terve pedig a 

2. számú mellékletben található. A Tanács jövő évi munkaterv még nem készült el, a 

következő ülés napirendjei között fognak szerepelni, de a tájékoztatás alapján hasonló lesz a 

2017. évihez.   

 

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

szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács 

2017. évi munkájáról és az Ifjúsági Cselekvési terv megvalósulásáról szóló beszámolót az 

előterjesztés és az 1. számú melléklet szerint megismerte és elfogadja / az alábbi 

kiegészítéssel fogadja el: 

………………………………. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző 

             dr. Sütő Ferenc, Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa elnöke  

 

Szentgotthárd, 2017. november 20. 

           Huszár Gábor 

                                                                               Polgármester. 
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Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Beszámoló  

a Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa munkájáról a 2017. évi munkaterve 

alapján 
 

Az Ifjúsági Tanács SZMSZ-e rögzíti, hogy évente minimum 4 alkalommal ülésezik, mely 

előírásnak az idei évben is eleget tett.  

Az éves munkatervében az Ifjúsági Tanács 5 ülést tervezett, ezekből négyet meg is tartott. A 

soron következő ülés időpontja decemberben várható. 

 

Az Ifjúsági Tanács ülései, a napirendi pontként tárgyal főbb témakörök megjelölésével: 

 

2017. február 10.  

Az év első ülésén az új tagok köszöntését és bemutatását követően a 2017. évi munkatervet 

vitatták meg és fogadták el a jelenlévők. A Tanács tagjai tárgyaltak továbbá a 2017. évben 

megrendezendő programokról és az ülés alkalmával véglegesítették az Idősügyi Tanáccsal 

kötendő együttműködési megállapodás szövegét. Az együttműködési megállapodás aláírására 

az Idősügyi Tanáccsal 2017.03.29-én került sor. 

 

2017. március 27. 
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A márciusi ülésen a programokhoz kapcsolódó feladatok átbeszélése volt a fő napirendi pont. 

Szóba került továbbá a Rába-vidéki Szlovén Ifjúsági Egyesülettel kötendő együttműködési 

megállapodás tervezete is. A jelenlévők egyhangúlag támogatták az elképzelést, azonban a 

másik szerződő fél, elnök hiányában nem tudott dönteni a kérdésben, így az együttműködés 

véglegesítésére nem került sor. Az Ifjúsági Tanács elnöke beszámolt arról, hogy az év első 

negyedévében felkereste a helyi köznevelési intézmények vezetőit a hatékonyabb 

együttműködés érdekében, kérve segítségüket javaslataik, ötleteik megfogalmazására, a 

szentgotthárdi fiatalok számára szervezendő programok megvalósításához. 

  

2017. május 22. 

A májusi ülésén 3 fő napirendi pontot tárgyalt az Ifjúsági Tanács, melyek közül a 

legfontosabb az Ifjúsági Nap programjának és teendőinek véglegesítése volt. A Széchenyi 

István Általános Iskola kérelmét is megtárgyalták a jelenlévők. Az intézmény kérelmében  

anyagi támogatást kért a diáknap megszervezéséhez, melyet a tanács egyhangúlag támogatott. 

Az őszi programok is napirenden voltak, melyek egy Szelfi kiállítást és egy youtuber műsor 

megszervezését foglalták magukban. A Szelfie kiállítás a beküldött pályázatok kevés száma 

miatt nem valósult meg, a youtuber műsort 2017. szeptembert 23-án rendezte meg az Ifjúsági 

Tanács a Pannon Kapu Kulturális Egyesület együttműködve a Színház aulájában. Az esemény 

a Tanács leglátogatottabb eseménye volt, ezért a jövőben is tervez hasonló műsort. 

 

2017. szeptember 28.  

A szeptemberi ülésen viszonylag sok dologról tárgyaltak a tanács tagjai. Az egyik 

legfontosabb a PresiDance TSE kérelme volt, melyben gálaműsoruk megvalósításához kértek 

anyagi támogatást. Az Ifjúsági Tanács tagjai egyhangú szavazattal ezt az eseményt is 

támogatták, és a jövőben is igyekeznek lehetőségeikhez mérten hasonló előadásokat, 

programokat, kezdeményezéseket támogatni. A következő pontban a tanács szerepéről esett 

szó, a közös konklúzió az volt, hogy a jövő egyik legfontosabb feladata az „Ifjúsági Tanács” 

köztudatba való még intenzívebb bekerülése”. Szó esett még a Szelfi pályázatról is, amit a 

jövőben továbbfejlesztve ismét kiírnának. Téma volt a november 28-i Pályaválasztási Nap 

programja illetve egy jótékonysági akció karácsony környékén, ahol idős embereknek 

szeretnének gyűjteni tartós élelmiszert a tanács tagjai. 

 

 

Szentgotthárd Város Ifjúsági Cselekvési tervében megvalósítandó feladatok az Ifjúsági 

Tanács részére 

 

A Cselekvési tervben meghatározott célok közül az egyik legfontosabb feladata az ifjúság 

érdekképviselete, programok szervezése, együttműködés az Önkormányzattal és más 

szervezetekkel. Ezen feladatát a Tanács folyamatosan ellátta 2017-ben és igyekszik majd 

2018-ban is ellátni.  

Kommunikációs és média feladatai is vannak az Ifjúsági Tanácsnak. Ez abban mutatkozik 

meg, hogy a tanáccsal kapcsolatos anyagokat folyamatosan közzé teszik az Önkormányzat 

internetes felületén (http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/minden-amit-az-ifjusag-es-

az-onkormanyzat-kapcsolatarol-tudni-erdemes.html).  

Illetve saját facebook oldalt is üzemeltet, amitől azt várják a tanács tagjai, hogy még 

hatékonyabban eljutnak az információk az érintettekhez 

(https://www.facebook.com/szentgotthardifjusagitanacsa. A médiával kapcsolatban a 

rendezvényeikről programjaikról a helyi újságot is tájékoztatják valamint a helyi tv 

képviselőit is meghívják eseményeikre. 

 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/minden-amit-az-ifjusag-es-az-onkormanyzat-kapcsolatarol-tudni-erdemes.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/minden-amit-az-ifjusag-es-az-onkormanyzat-kapcsolatarol-tudni-erdemes.html
https://www.facebook.com/szentgotthardifjusagitanacsa
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A jövő év szempontjából a végleges Munkaterv illetve a tervezett programok a következő 

ülés napirendjei között fognak szerepelni, de hasonló lesz a 2017. évihez, kiegészülve új 

ötletekkel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 
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