2017. szeptember 27-i testületi ülés előterjesztései

TARTALOMMUTATÓ
Településképi Arculati Kézikönyv.
Köznevelési intézmények beszámolója.
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018.
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.
PresiDance TSE kérelme.
Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme.
Bizottsági tagság megszűnése, új tag választása.
Régióhő Kft-be jelölések.
A 188/2017-es számú, a fürdő működését vizsgáló
munkacsoport beszámolójáról szóló határozat visszavonása.
10. Művészeti galéria kialakítása Szentgotthárdon.
11. Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnok felújítása pályázat III. ütem.
12. 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
13. Változtatási tilalom elrendelése.
14. A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
15. A SZIP Kft ügyvezető igazgatói munkakörének ellátása.
16. A Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Korlátolt
Felelősségű törzstőke leszállítása.
17. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról.
18. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös
tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a
szelektív
hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos
tapasztalatokra,
lakossági
visszajelzésekre. A környezetvédelmi program felülvizsgálata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Tárgy: Településképi arculati kézikönyv
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 201 7. 09.27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4. § (2) bekezdése szerint:
„(2) A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv
feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit
és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot
tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.”
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése szerint a Korm. rendelet 12.
mellékletében meghatározott fejezeteket kell tartalmaznia a Kézikönyvnek.
„12. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
A Településképi Arculati Kézikönyv tartalmi követelményei
1. Bevezetés, köszöntő
2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és
természeti értékek, településképi jellemzők
4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a
településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató,
közterületek településképi útmutatója - utcák, terek, közparkok, közkertek
6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok,
anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása,
7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki
berendezések
8. Beépítési vázlatok (nem kötelező tartalom)”
A Szentgotthárdról készülő Településarculati kézikönyve a következő linkre kattintva érhető
el: http://archiv.szentgotthard.hu/!test/sztg_tak_egyeztetesi.zip
A Kézikönyv elkészítésével Kiss Gábor főépítészt bíztuk meg aki a feladatot ebben a
formában teljesítette. Az elkészült Kézikönyv egy tervezet amit további egyeztetésre kell
elküldeni, hogy megkaphassa végleges formáját. A végleges forma alapján kell majd
elfogadni az önkormányzati rendeletet. Ennek határideje 2017. október 1. a jelen előterjesztés
elkészítésének a pillanatában. Ezt a gyakorlatilag betarthatatlan határidőt több kormányzati
forrás is jelezte, hogy biztosan meg fogják hosszabbítani – mostani tudásunk szerint december
31-ig. Egy ilyen jellegű és fontosságú munka tisztességes és alapos elkészítésére nem néhány
hónap, de inkább néhány év kellene – egyelőre annyi történik valószínűleg, hogy még
szeptemberben meghosszabbítják a határidőt. Erre tekintettel nincs még rendelettervezetünk.
Kiss Gábor Főépítész a következőket írta a Kézikönyv kapcsán:
Szentgotthárdi előterjesztéshez:
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Számos különböző könyv, kiadvány jelent már meg Szentgotthárd múltjáról, jelenéről - a
tudományos kutatásoktól a fotóalbumig mindenféle részletezettséggel. A szentgotthárdi
Településképi arculati kézikönyv tervezetében is inkább a képi elemek dominálnak, ez a műfaj
sajátja, ugynakkor az eddigi kiadványok mellé felsorakozva, egy újabb megközelítésben
mutatja be a várost.
A települést és a térséget elválaszthatatlan egységként vizsgálva, a társadalmi berendezkedés
történelmi változásainak nyomvonalán, azok településképben megjelenő hatásaival
Szentgotthárd mai arculatának jellemzőit sorolja fel. A ma ismert város kialakulásának
körülményei, a kilenc(-tíz) egykor önálló és eltérő karakterű település már önmagában is elég
változatosságot eredeményeztek volna, mindehhez csatlakozik a természeti környezet
gazdagsága. A kéziköny tervezete a város legfőbb erényeként épp ezért ezt az összetett
sokszínűséget és a táji-, természeti környezettel való közvetlen kapcsolatot emeli ki legfőbb
erényként. Iránymutatásként ennek a változatosságnak köszönhető, eltérő életmódokat
támogató bőséges kínálat fenntartását az épített és természeti környezet kapcsolatának
fontosságát emeli ki, az uniformizálás helyett.
A Településképi arculati kézikönyvek tartalmi felépítése rendeletileg kötött elemekből áll.
Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy nem minden egyes rendeletileg felsorolt tartalmi elem
kapott önálló fejezetet, a rendeletben előirányzott lista szerint. Az egyes fejezetek határai
tartalmilag összemosódnak, és helyenként más szerkesztési elv szerint követik egymást.
Folyamatában megjelennek az épületek, utcák, terek közparkok, a hozzájuk tartozó egyes
részletek bemutatásai a város egyes területi egységei kapcsán vizsgálva azt.
Van azonban egy olyan tartalmi kérdés, amely számos aktualitása miatt további megvitatást
igényel. Mivel a kézikönyv, és bizonyos mélységig az ehhez kapcsolódó településkép védelmi
rendelet egy friss műfaj, az elmúlt hónapokban jóval nagyobb hangsúlyt kaptak a műfaji
sajátosságok kialakítására irányuló szakmai megbeszélések, ötletelések, mint az érdemi
munka. A munka megkezdése óta képlékenyen alakul mind a szakmai résztvevők, mind az
irányító és véleményező szervek gondolkodása, különösen egyes sarkallatos pontokra
vonatkozólag. Ráadásul ennek megfeleően a jogszabályi környezet is változott. Bizonyos
kérdésekben a véleményező szervek is ellentéstes nézőpontokat képviselnek. Az
örökségvédelem és a természetvédelem prioritásai nem egyeznek a hírközlési hatóságéval.
Részben ennek is köszönhető a határidők országos elodázása.
A sajátos építményfajtákra, reklámhordozókra, egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó rész
különösen kényes téma. A hírközlési berendezések elhelyezésére vonatkozóan nagy nyomás
nehezedik az önkormányzatokra, mérlegelni szükséges, hogy milyen irányt szabunk, illetve
szabhatunk a különböző átjátszók telepítésének, kialakításának, városképi megjelenésének.
Egyúttal szükséges lenne meghatározni, hogy az utca léptékében megjelenő kis berendezési
tárgyaknak,
köztéri
elemeknek,
hirdetőfelületeknek,
cégéreknek,
feliratoknak,
reklámelhelyezéseknek akarunk e egységes arculati karaktert meghatározni, és ha igen,
milyet. Az erre vonatkozó rész kidolgozása ennek függvényében alakul majd. Különösen
fontos is, mivel a véleményezésben érintett államigagatási szervek az önkormányzatoktól
várják, hogy helyi szinten oldják/oldják meg ellentéteiket.
A kézikönyv tervezet, mint munkaanyag ettől függetlenül véleményezésre kiküldhető lenne, az
egyes beérkezett vélemények megvitatása utáni pontosításokkal, mégis inkább azt javaslom,
hogy saját belső határidőink átütemezésével együtt, a tervezetet megismerve, egyes kritikai
észrevételek megtétele után, a szükséges kiegészítéseket megbeszélve kialakított,
továbbfejlesztett vátozattal tegyük meg.
Sajnos a Főépítész által leírtak nem azt mutatják, hogy ezt a kérdést belátható időn belül
sikerülhet majd nyugvópontra juttatni – minden esetre a fenti linken elérhető anyag olyan,
amiről lehet vitát folytatni.
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Az mindenek előtt látható, hogy Szentgotthárd településképe rengeteg kis mozaikból áll
össze. Kezdhetjük a sort ott, hogy Szentgotthárdhoz először 1950 után csatoltak településeket
(Rábakethelyt és Zsidát), majd 1983-ban még ötöt. Ez sok oldalról okozott és okoz nehézséget
a településrészek eltérő mérete, szociális összetétele, infrastrukturális ellátottsága, stb. miatt
és ilyen a településkép kérdése is. A Kézikönyv szépen hozza és tartalmazza a településrészek
legszembetűnőbb jegyeit – így együtt látva ezeket különösen elgondolkodtató ez,
Folytatva a mozaikszerűségről való gondolkodást a belső, központi Szentgotthárd sem mutat
egységes településképet hiszen más a középületekkel tele lévő városközpont és mások a
központhoz tapadó családi házas kertvárosias rész, és teljesen más az ipari üzemek
környékének az arculata.
Ebből a kiindulva lenne érdemes áttekinteni a Kézikönyvünket.
A látható kézikönyv egyelőre még nem mindenben felel meg a jogszabályi
követelményeknek, nyilvánvalóan kiegészítésre, pontosításra szorulnak.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Kiss Gábor főépítész által az
Előterjesztés mellékletét képező Települési arculati Kézikönyv tervezetét áttekintette és azt
„A” variáció: további egyeztetésre alkalmasnak találja
„B” variáció: a következő kiegészítésekkel tartja további egyeztetésre alkalmasnak: ………..
Felkéri a Főépítészt, hogy ennek megfelelően intézkedjen.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Kiss Gábor Főépítész
Szentgotthárd, 2017. 09. 19.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Köznevelési intézmények beszámolója.
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére
Tárgy: Köznevelési intézmények beszámolója.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján A
fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy
az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója elkészítette és
megküldte a fenntartó számára az előző tanévről szóló beszámolóját (lásd: 1. számú
melléklet). Ez a beszámoló mind tartalmi, mind formai területen a köznevelési törvényben
megfogalmazottak, az ott előírt szempontoknak megfelelően készült.
Az elkészített anyag részletes, minőségi munkavégzésről ad számot. Tartalmazza a
feladatellátást jellemző adatokat, az intézményi szervezet bemutatását, szakmai
munkaközösségek működését, gyermekbalesetek statisztikáját, a kötelező továbbképzéseket, a
szülőkkel történő kapcsolatok formáit. A dokumentum tájékoztat az óvoda és az iskola közötti
átmenet lehetőségeiről, a gyermekvédelmi-, valamint az SNI-s feladatok ellátásáról, a
hitoktatás lehetőségről. Az óvodai neveléssel kapcsolatban az egészséges és környezettudatos
életmódra nevelésről, valamint a nemzetiségi nevelésről is beszámol. Az anyag tartalmazza az
óvodába járó gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését, illetve az
intézményi dokumentumok felülvizsgálatának szabályozását és értékelését is.
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó kiírásra sikerrel
benyújtott pályázatunk keretében az óvodai vizesblokkok felújítása a nyáron megtörtént.
2013. január 1. időponttól a Szentgotthárd és Térsége Iskola szentgotthárdi intézményeiben az
önkormányzat, mint működtető vállalt szerepet. A napi karbantartási, felújítási munkák,
takarítás mellett, az étkeztetés biztosítása is feladata volt. Jogszabályi előírás alapján 2017.
január 1. időponttól azonban az iskolák fenntartója és a működtetője is a Tankerület
lett. Az Önkormányzat és a Tankerület megállapodása alapján a működtetői feladatokat 2017.
március 31. időpontig még ellátta az Önkormányzat, de már a Tankerület finanszírozta.
A Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskola Sportcsarnoka és a Vörösmarty Mihály
Gimnázium Sportcsarnoka működtetői feladatát továbbra is Szentgotthárd Város
Önkormányzata látja el.
A gyermekétkeztetés ellátása az önkormányzat feladata továbbra is, ezen feladatot külső
szolgáltató (JustFood Kft) megbízás alapján látja el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „SZEOB beszámolója a
2016/2017-es nevelési évről” c. beszámolót az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint
megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
……………………………….
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató
Szentgotthárd, 2017. szeptember 14.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. sz. Melléklet
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SZENTGOTTHÁRD ÉS
KISTÉRSÉGE
EGYESÍTETT ÓVODÁK
ÉS BÖLCSŐDE

INTÉZMÉNYVEZETŐI
BESZÁMOLÓ A
2016/2017-ES NEVELÉSI
ÉVRŐL

Varjuné Molnár Katalin
Szentgotthárd, 2017.
augusztus 31.

Iktatószám: Szsz./363. -10./2017.sz.
TARTALOMJEGYZÉK
Bevezető
Alapító okirat szerinti feladatellátás
Feladatellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtáság
Intézményszervezet, vúezetési szerkezet, álláshely összetétel
Szakmai munkaközösségek működése, feladat ellátása
Tanköteles gyermekek ellátása
Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése,
gyermekbalesetek száma
8. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai szünetek
9. Továbbképzések
10. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás
11. Az óvoda-iskola átmenet támogatása
12. Külső kapcsolatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. old.
5.old.
6.old.
16.old.
22.old.
23.old.
24.old
25.old
27.old.
29.old.
31.old.
32.old.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Gyermekvédelmi feladatok ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok
Óvodai hittan
Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek
A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok,
tevékenységek
Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek
A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése
Intézményi dokumentum felülvizsgálat
Összegzés, lehetőségek számbavétele
Legitimációs záradék

33.old.
34.old.
34.old.
35.old.
36.old.
37.old.
38.old
39.old
40. old.
41. old.
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Intézményvezetői beszámoló a 2016/2017-es nevelési évről
BEVEZETŐ:
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde székhely óvodája (Játékvár
Óvoda) 10 gyermekcsoporttal, 240 férőhelyszámmal, a SZEOB Micimackó Tagóvodája és a
SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 1-1 csoporttal 25-25 férőhellyel, a SZEOB Tótágas
Bölcsődéje 4 gyermekcsoporttal 68 férőhellyel látta el 2016/2017- es év nevelési feladatait.
2015 őszétől a SZEOB teljes, engedélyezett álláshelyeinek száma 58.
A 2016/2017- es nevelési évben problémát okozott az évek óta fennálló állandó személyi
feltételek biztosítása.
A székhely óvodában 3 fiatal helyettesítő óvodapedagógus kezdte meg munkáját, így
szeptembertől minden óvodapedagógus álláshelyet be tudtuk tölteni. Rövid ideig tartott ez az
állapot, mivel szeptember végén egyik óvodapedagógus kolléganő gyermekvállalás miatt
tartós távollétét kezdte meg. Az üresen maradt álláshelyet elrendelt eseti helyettesítésekkel
oldottuk meg. Novemberben a korábbi intézményvezető asszony nyugdíjba vonult és a
korábban helyettesítőként felvett kolléganő sikeresen megpályázta a meghirdetett állást.
Egyik kolléganőnk, január végétől, élve a nők kedvezményes öregségi nyugdíjba vonulásának
lehetőségével, felmentési idejét töltötte. Februárban újabb kolléganő jelentette be tartós
távollétének megkezdését, gyermekvállalás miatt. Így februárban 3 óvodapedagógus hiányát
kellett megoldanunk. Az üres álláshelyre sikerült 1 fő német nemzetiségi óvodapedagógust
felvenni. 2 kolléganő helyettesítése az elrendelt eseti helyettesítésekkel sem jelentett
megoldást, ezért a gyermekek zökkenőmentes nevelését 3 fő nyugdíjas óraadó pedagógus heti
10-10-10 órában való alkalmazásával láttuk el.
Amint a fent leírtakból jól látható személyi feltételek biztosításában a problémát a fiatal
pedagógusok tartós távolléte okozta. A 3 óraadó hetente összesen 30 órát láthatott el, tehát
egy távollévő helyettesítése lett megoldott az óraszámok tekintetében (egy óvónő heti
neveléssel lekötött óraszáma 32 óra). Így sem volt könnyű a nevelési év, hisz folyamatosan 5
csoportban nem volt biztosítható a csoportonkénti két óra átfedési idővel a két óvónő egyidejű
jelenléte, mivel a gyakornokok kötelező neveléssel lekötött óraszáma 26. Ezt a vezetők
csoportban töltött idejének konkrét elrendelésével orvosoltuk.
2 dajka kolléganő vonult nyugdíjba, helyettük sikerült új kolléganőket felvenni. 1 fő dajka
GYED-en van helyettesítéséről időben gondoskodtunk. Dajkáink összesen 456 órát
helyettesítettek.
A SZEOB Micimackó Tagóvodában szerencsére az egész évben biztosított volt a személyi
feltétel, bár a tagóvodánkat sem kerülte el a változás. Júliusban nyugdíjba vonult dajkát, a
mentesítési idejére, a székhely óvodából kiküldött dajkáinkkal helyettesítettük. A dajka
nyugdíjba vonulásakor sikerült felvennünk egy újabb kolléganőt.
A SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában személyi változás nem történt, 2 fő óvodapedagógus,
1 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens látta el a gyermekek nevelését.
2016/2017 a jubileum éve volt.
Büszkék vagyunk arra, hogy a SZEOB Játékvár Óvodája 125 éves jubileumot ünnepelhetett.
Az 1892. április 8-ki közgyűlésen az akkori Szentgotthárd Község Képviselőtestülete döntött
arról, hogy átveszi az addig egyleti fenntartás alatt működő Községi Óvodát. Kis városunk
egy 125 éves múltra visszatekintő, szakmailag elismert, jó hírű óvodát tudhat magáénak. E
jeles és rendkívüli alkalom megünneplésére óvodánk 2 napos programsorozattal készült. Ez a
2 napos rendezvénysorozat nem jöhetett volna létre a város, cégek, vállalatok, vállalkozók,
magánszemélyek támogatása és a felajánlása valamint az óvoda jelenlegi dolgozóinak lelkes,
odaadó, kitartó munkája nélkül.
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Köszönet és elismerés illeti meg valamennyi támogatónkat és dolgozóinkat. Az intézmény
dolgozóinak lelkiismeretes és kiemelkedő munkája jeléül, Huszár Gábor polgármester úr,
polgármesteri díszoklevelet adományozott a szentgotthárdi óvoda kollektívájának.
Nagyon örülünk, hogy 2017 nyarán, sikeres pályázatnak köszönhetően, elkészült a székhely
óvoda elavult vizesblokkjainak felújítása, melyet a gyermekek szeptemberben birtokba
vehetnek. Köszönet a város önkormányzatának, hogy a hosszú ideje húzódó
szennyvízelvezetési problémát a nyár folyamán kijavították. A gyermekek biztonságos
környezetének kialakításához hozzátartozik az udvar biztonsága is. Intézményünk valamennyi
udvarrészében égető problémát jelentett a megbetegedett fák fagyöngymentesítése. Tavasszal
hathatós önkormányzati segítséggel ez is megoldódott.
A SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában az óvoda felújítását célzó pályázat nem nyert, így az
abban tervezett felújítások, átalakítások, és beszerzések nem valósulhattak meg. Az évek óta
felengedett, elmozdult, felkopott, már többször javított, de egyre inkább balesetveszélyes
parketta felújítása a nyáron megtörtént. Továbbra is elengedhetetlen lenne az utcafronti
kerítés cseréje; kerti padok újralécezése, valamint a gyermekek öltöző szekrényeinek,
ágyainak cseréje.
A SZEOB Micimackó Tagóvodájában a nyári karbantartási munkálatok mellett (melegítő
konyha, felnőtt mosdó, udvari játékok festése, homokcsere) a járda, udvarrész aszfaltozása is
megtörtént.
A tagóvodák karbantartási lehetőségei az önkormányzatok beszűkült anyagi forrásai mellett
elmaradnak a kívánatostól.
Egyetlen nevelési év sem múlik el hatósági ellenőrzések nélkül.
A 2016/2017-es nevelési évben a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség átfogó
tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartott a SZEOB Játékvár Óvodájában, a SZEOB Micimackó
Tagóvodájában és a SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában. A hatóság az ellenőrzés során
hiányosságot, szabálytalanságot egyik intézmény esetében sem talált.
A 2016/2017-es nevelési év jelentős többletterhet rótt az óvodai intézményegység
valamennyi alkalmazottjára. Áldozatvállalásuk nélkül a kisgyermekek egészséges,
biztonságos, szeretetteli óvodai nevelése nem lett volna biztosítható.
Bölcsődei intézményegységünkben az állandó személyi feltétel szeptembertől biztosított volt.
2017 januárja jelentős változásokat hozott a bölcsőde életében.
- A 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet, szerint átalakult a bölcsődei ellátást biztosításának
szabályai.
- Egy korábbi „SZEOB Tótágas Bölcsődéje felújítása, átalakítása” című sikeres
pályázatnak megfelelően +14 fő gyermeklétszám növekedést kell felmutatni 2020-ig.
- a 2017. évi bölcsődei előjegyzés növekvő gyermeklétszámot mutatott, vagyis 2017
szeptemberétől összesen 60 kisgyermek szülője jelezte a bölcsődei ellátás igényét.
Személyi és tárgyi feltételeink 54 gyermek ellátására voltak biztosítva.
- a 2014., 2015., 2016. évi születési adatok is gyermeklétszám növekedést mutattak.
A fent felsoroltak miatt indokoltnak láttuk egy újabb (5.) csoport megnyitását, ezért
fenntartónk felé kérelmet adtunk be. Felmérve az aktuális és jövőbeni helyzetet, egyeztetve a
fenntartóval a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa támogatta
kérelmünket és szeptembertől engedélyezte az 5. csoport megnyitását, valamint biztosította a
személyi és tárgy feltételeket. A 2017/2018-as nevelési évet 5 csoporttal 68 férőhellyel és 15
fős személyi feltétellel kezdhetjük meg.
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2015 őszén Tótágas Bölcsődénkben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal hatósági
ellenőrzést végzett és a tárgyi feltételek tekintetében az udvari permetező hiányát kifogásolta.
E tárgyi kötelező feltétel megteremtése 2017 nyarán realizálódott. Bölcsődénkben a nyáron
sikerült még felújítani a mosókonyhát, kifestettük a raktárt és a folyosót, valamint az új
csoportszoba berendezése is megvalósult. Így egy esztétikus, új, biztonságos épületben tudjuk
fogadni a bölcsődés korú gyermekeket.
A törvényi és jogszabályi előírásokat betartva intézményünkben minden évben
felülvizsgáljuk, aktualizáljuk a szabályzatainkat. 2017 januárjában a változások miatt új
bölcsődei szakmai szabályzatot készítettünk, amit beemeltünk a pedagógiai programunkba.
Szükséges volt a házirend és az SZMSZ felülvizsgálata is.
A pedagógusok minősítése minden évben megvalósul. A 26 fős óvodapedagógusi létszámból
mára 13 fő (50%) PEDII. kategóriában van. Az életpálya modell szociális szférára való
kiterjesztésével a bölcsődében, diplomával rendelkező kisgyermeknevelők is bekapcsolódtak
a minősítésbe, vizsgájuk, illetve eljárásuk folyamatban van. A SZEOB Egyesített Óvodák
intézményegységében a 2016/2017-es nevelési évben a belső ellenőrzésben 4 pedagógus, 1
pedagógiai asszisztens, 3 dajka kolléganőnk és 1 technikai dolgozó vett részt. Az ellenőrzés
teljes egészében az intézmény Belső Önértékelési Szabályzatában meghatározottak szerint
valósult meg.
Intézményünk minden, a jogszabályban, s belső szabályzataiban meghatározottak szerint látta
el feladatait a 2016/2017-es nevelési ében.
Várakozással tekintünk a következő nevelési év elé, bízunk abban, hogy székhely óvodánk
végre megújulhat, hogy az itt nevelődő szentgotthárdi gyermekek mindent igényt kielégítő
tárgyi környezetben élhetnek, játszhatnak, fejlődhetnek.
1. Alapító okirat szerinti feladatellátás (2017. május 31-i adatok)
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Telephely:
Tótágas
Bölcsőde, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
16.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
9962
Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája,
9962
Magyarlak,
Temető u. 1.

53

19

_

18

_

15

68

78

5.3017.30

12

4

25

76

6.0016.00

10

1

25

72

7.0016.00

9

1

Intézményünk óvodai intézményegységében a 2016 szeptemberétől 3 éves kortól kötelező
óvodai nevelésben való részvétel minden igényét kielégítettük. Az óvodai nevelésben való
részvételi kötelezettségének minden arra kötelezett gyermek eleget tett, 88%-ban
intézményünkben. A többi gyermek vagy más településen (tartózkodási címének megfelelően),
vagy külföldön jár óvodába.
A sajátos nevelési igényű gyermekek különleges, speciális végzettségű szakemberekkel történő
fejlesztése továbbra is csak intézményi kereteken kívül biztosítható (logopédus,
pszichopedagógus, egyéb gyógypedagógus). Fenntartónk az intézmény költségvetésében e
feladatok ellátására biztosítja a fedezetet.
Ez évben is nehézséget jelentett a német nemzetiségi feladatok maradéktalan ellátása, mert a
feladatot ellátó óvónő gyermekvállalás miatt tartósan távol van. 2017 februárjában sikerült
egy német nemzetiségi óvodapedagógust felvenni, így februártól az új kolléganő, illetve egy
komplex német nyelvvizsgával rendelkező óvónő foglalkoztatásával oldottuk meg a német
nemzetiségi nevelést.

2. Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság az óvodai és bölcsődei
intézményegységben
2.1. adattáblák
Óvodás gyermekek létszám mutatói
A feladat ellátási
hely megnevezése
Felvehető maximális
gyermeklétszám
Óvodai csoportok
száma

SZEOB Játékvár Óvodája
240 fő
10
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Óvodás gyermekek
létszáma
Tényleges
gyermeklétszám
alapján
meghatározott
csoport átlaglétszám
fő/csoport
SNI-vel felszorzott
létszám
SNI-vel felszorzott
gyermeklétszámmal
számított csoport
átlaglétszám:
fő/csoport
Étkező gyermekek
létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy.
létszáma
A veszélyeztetett %
Hátrányos helyzetű
gy. létszáma:
A hátrányos helyzetű
%
Ebből halmozottan
hátrányos helyzetű
A halmozottan
hátrányos helyzetű
%
A nemzetiséghez
tarozók létszáma

31. máj.

01.szept.

01.okt.

31. dec.

222

222

223

227

22

22

22

23

225

225

226

230

23

23

23

23

222

222

223

227

1

1

1

1

1

1

-

-

--

--

0,5

0, 4

1

1

2

3

0,5

0,5

-

-

1

1

1

1

0,5

0,5

0,4

0,4

49

49

49

51

A csoportok átlaglétszáma a köznevelési törvényben meghatározott 20 főhöz képest 23 fő, ami
viszonylag magas. Az étkezést minden gyermek igénybe veszi. A 2016 szeptemberétől érvényes
szabályozások szerint a gyermekek közel 60%-a, valamilyen jogcímen ingyenesen étkezhet az
óvodában. Ez az arány havonta is változhat és tapasztalataink alapján évről évre növekszik,
vélhetően a nagyobb számú nagycsaládosok, és a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeklétszám miatt.
A kötelező óvodáztatás bevezetése óta csökkent azon gyermekek száma, akik az óvodai
nevelést napi 8 óránál rövidebb időtartamban veszik igénybe.
Bölcsőde

Hónapok

Beíratott gyermekek
száma, akik ellátásban
részesültek és az adott

Férőhely hány %a

Havi
beíratott
létszám

Nyitvatartási napok
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hónapban 10 napnál
többet nem hiányoztak
összesen (fő)
Február
Március
Április
Május

2017.
36
50
52
46

2017.
22016
66%
96%
58,8%
96%
85%

Feladat ellátási hely
megnevezése

2017
20
22
17
22

SZEOB Tótágas Bölcsődéje

Felvehető maximális
gyermeklétszám
Bölcsődei csoportok
száma
Bölcsődés gyermekek
létszáma
Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
Hátrányos helyzetű
a Gyvt..21B.§ (1)
bekezdés a) pontja
szerint, a jövedelmi
helyzet miatt ingyen
étkező
Tartósan beteg
Három vagy több
gyermekes család
gyermeke

2017
.. 51
52
54
53

68 fő
4
febr.28.

márc.31.

április 30.

május 31.

51

52

54

53

2

2

1

1

1

1

0

0

21

21

23

1

1

2

2

6

6

6

5

21

A bölcsődei statisztikai adatokból jól látható, hogy havi szinten a 10 napnál több napot
hiányzó gyermekek létszámát az idevonatkozó jogszabály szerint nem lehet figyelembe venni a
normatíva igénylése esetén, így február hónapban 51 gyermekből 15 fő hiányzott 10 napnál
többet, március hónapban 2 gyermek, április hónapban 2 gyermek és május hónapban 7
gyermek hiányzott.

A SZEOB Játékvár Óvo dájában az intézménybe beíratott gyermekek és a hiányzások
trendvizsgálata
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A SZEOB Játékvár Óvodájában a naponta jelenlévő gyermekek átlag
létszámának összehasonlítása
250
200

237
193

228

229

176

227
180

170
férőhelyek száma

150
felvett gyermekek száma
100
óvodában lévő gyermekek
átlag létszáma

50
0
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
nevelési év nevelési év nevelési év nevelési év

A SZEOB Játékvár Óvodájában az óvodás gyermekek
hiányzásának százalékos mutatói (átlag)

24%

2016-2017 nevelési év
2015-2016 nevelési év

20%

23%

2014-2015 nevelési év
2013-2014 nevelési év

21%
18% 19% 20% 21% 22% 23% 24%

Óvodásgyermekek létszám mutatói
A feladat ellátási hely
megnevezése

SZEOB Csillagvirág Tagóvodája
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Felvehető maximális
gyermeklétszám
Óvodai csoportok száma

25
1

Óvodás gyermekek létszáma
SNI-vel felszorzott létszám
SNI-vel felszorzott
gyermeklétszámmal
számított csoport
átlaglétszám: fő/csoport
Étkező gyermekek létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy. létszáma
Hátrányos helyzetű gy.
Létszáma:
Ebből halmozottan hátrányos
helyzetű
A nemzetiséghez tarozók
létszáma

01.szept
20
20

01.okt
19
19

31. dec.
19
19

31. máj
19
20

20

19

19

20

20
1
--

19
1
--

19
1
--

22
1
--

1

1

1

1

5

6

7

6

12

11

12

12

Óvodásgyermekek létszám mutatói
A feladat ellátási hely
megnevezése
Felvehető maximális
gyermeklétszám
Óvodai csoportok
száma
Óvodás gyermekek
létszáma
SNI-vel felszorzott
létszám
SNI-vel felszorzott
gyermeklétszámmal
számított csoport
átlaglétszám:
fő/csoport
Étkező gyermekek
létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy
létszáma
Hátrányos helyzetű
gy. Létszáma:

SZEOB Micimackó Tagóvodája
25
1
01.szept.

01.okt.

31. dec.

31. máj.

17

17

18

18

17

17

18

18

17

17

18

18

17

17

18

18

1

1

1

1

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶
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Ebből halmozottan
hátrányos helyzetű
A nemzetiséghez
tarozók létszáma
̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

A köznevelési törvény az óvodai csoportok minimális létszámát 13, maximális létszámát 25,
átlaglétszámát 20 főben határozza meg. Intézményünk óvodai csoportjaiban, ebben a nevelési
évben évkezdetkor maximális létszámtól való eltérésre fenntartói engedélyt kérnünk nem
kellett. Év közben azonban 3 csoportot is 26 főre kellett duzzasztanunk.
Nevelési év közben, szülői kérelemre, kizárólag a Játékvár Óvodában, 2 gyermek óvodai
jogviszonya szűnt meg, mert a család elköltözött Szentgotthárdról. Év közben 7 fő 3. életévét
betöltött- kötelező óvodáztatásban részt vevő - kisgyermek felvételét kérték a Játékvár
Óvodába, mivel a családok Szentgotthárdra költöztek.
Két kisgyermek óvodai jogviszonya külföldi óvodába járás miatt, tanköteles korukig szünetel.
A Játékvár Óvodában az összesen 2 sajátos nevelési igényű gyermeket a köznevelési törvény
4. melléklete, valamint a Szakértői Bizottság szakvéleményei alapján a csoportok
létszámainak számításánál kettő és három gyermekként kell figyelembe vennünk.
A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a 2016/2017-es nevelési évben az eddigi igénylések
alapján 54 gyermek felvételére került sor, ( 1 gyermek bölcsődei ellátása szűnt meg elköltözés
miatt) a beszoktatás folyamatos, az adaptáció elkezdésének a szülő munkába állásának
kezdési időpontja a meghatározó. A felvétel eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk.
Felvétel során elsőbbséget élvezett az a gyermek, akinek mindkét szülője a munkaerőpiacon
való részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni ellátását biztosítani, illetve a szociálisan
hátrányos helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés miatt az intézményi nevelést,
gondozást, étkezést
A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének csoportonkénti kimutatás (2017)
a csoport
típusa
Misi mókus kisóvodás
csoportok

Napsugár

kisóvodás

Sün Balázs

csecsemő

Pöttyös
Katica

vegyes

febr. 28.

márc.
31.

ápr. 30.

13

13

14

14

12

13

14

14

12

12

12

12

14

14

14

13

máj. 31.

A bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartást
vezetünk. A felvétel napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a TAJ alapú
nyilvántartásban, a szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten jelentést
készítünk, minden hó 15-ig önellenőrzést teszünk a KENYSZI felületén, hogy ellenőrizzük az
előző havi jelentések tartalmát.
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Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési kötelezettsége van az intézményegységvezetőnek.
2.2. adattábla, nem magyar és kettős állampolgárságú gyermekek
Nemek
Nem magyar
aránya
állampolgárságú
gy. létszáma
fiúk lányok
Székhely:
SZEOB Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
9962 Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája,
9962 Magyarlak,
Temető u. 1.

3
éves

4
éves

5
éves

6
éves

7
éves

1

1

--

--

--

--

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Nemek
Kettős
aránya
állampolgárságú
gy. létszáma
fiúk lányok
Székhely:
SZEOB Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
9962 Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó

A gyermekek korösszetétele

A gyermekek korösszetétele
3
éves

4
éves

5
éves

6
éves

7
éves

3

1

2

--

2

--

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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Tagóvodája,
9962 Magyarlak,
Temető u. 1.
Nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha „menedékes”,
ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon
gyakorolja, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
A feltételek meglétét a gyermek óvodai jelentkezésekor igazoltattuk, azoknak megfelel, így
szerepel, szerepelhet óvodai nyilvántartásunkban. A nem magyar állampolgárságú, óvodai
nevelésben részt vevők száma az előző évekhez képest jelentősen csökkent óvodáinkban,
intézményünk azonban továbbra is nyitott a más népek, kultúrák befogadására. Az inkluzív
óvodai nevelési gyakorlat a másság el-és befogadását érvényesíti, így a nem magyar
állampolgárságú, a sajátos nevelési igényű gyermekek részvétele óvodánk életében
természetes.
2.3. adattábla, csoportonkénti kimutatás
Telephely,
októb
a
szept.
feladat ellátási
er 1.
csoport 1.létszá
hely neve,
létszá
típusa
m
címe
m
Ficánka
Székhely:
SZEOB
fh 25
Játékvár
Óvodája, 9970 nagy
20
20
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Napsugár
Székhely:
vegyes
SZEOB
fh 25
Játékvár
Óvodája, 9970
25
25
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Kiscsillago Székhely:
vegyes
k
SZEOB
Játékvár
fh 25
Óvodája, 9970
24
24
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Babóca
Székhely:
középső
SZEOB
fh 25
Játékvár
Óvodája, 9970
25
26
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.

május
31.

SNI fő

Nemzeti
ségi fő

20

--

--

26

--

német
26

25

--

szlovén
25

26

1
(2
főnek
számít
)

--
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Hétszínvirá Székhely:
kis
g
SZEOB
Játékvár
fh 25
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Zsebibaba Székhely:
nagy
SZEOB
fh 25
Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Kismackók Székhely:
SZEOB
fh 25
Játékvár
középső
Óvodája, 9970
-nagy
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Kipp-kopp Székhely:
kis
SZEOB
fh 20
Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Makk
Székhely:
kis
Marci
SZEOB
Játékvár
fh 25
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Katica
Székhely:
kis
fh 20
SZEOB
Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
fh 25
Tagóvoda:
vegyes
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
9962
Csörötnek,
Vasúti út 16.

25

25

25

--

--

--

23

23

23

1
(3
főnek
számít
)

25

25

26

--

--

15

15

18

--

--

20

20

21

--

--

18

18

17

20

19

19

--

--

--

magyar
nyelvű,
cigány,
12
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fh 25

Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája,
9962
Magyarlak,
Temető u. 1.

vegyes
17

17

18

-

-

2.4. adattábla, óvodai felvételek a 2017/2018-as nevelési évre (2017. augusztus 31-i adatok)
A
A
Nemek
A
2017/201
2017/201
aránya
2017/201
8.
8.
8.
nevelési
nevelési
nevelési
évre
évre
évre
beiratkoz
felvételt
lány
elutasított
fiúk
ott
nyert
ok
gyermeke
gyermeke
gyermeke
k
k
k
létszáma
létszáma
létszáma

A gyermekek korösszetétele
3
éve
snél
3
4
5
6
7
fiat
éve éve éve éve éve
alab
s
s
s
s
s
b

Székhely:
SZEOB
Játékvár
Óvodája, 9970
64
-64
35
29
17 47 ---Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
3
-3
3
--3
---9962
Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája,
6
-6
4
2
5
1
---9962
Magyarlak,
Temető u. 1.
Fenntartónk a 2017/2018-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozások idejét 2017. április 25.
és 26. napjában határozta meg (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a szerint).
Az óvodai felvételek tárgyában hozott döntésekről minden szülőt írásban értesítettünk 2017.
május 26. napján, valamint hirdetmény formájában is tájékoztattuk a szülőket, mely
hirdetményeket a helyben szokásos módon tettük megismerhetővé. Felvételi kérelmet
elutasítani egy esetben, egy óvodában sem kellett, minden óvodai nevelés iránti igény
teljesíthető. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekekről (akik 3. életévüket
2017. augusztus 31-ig töltik be) kapott nyilvántartás kézhez vételét követően tájékoztattuk a

--

--

--
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jegyzőt arról, hogy ezen gyermekek közül kik nem szerepelnek óvodai nyilvántartásainkban,
illetve hogy a beiratkozás határnapjáig nem jelentkeztek.
5 olyan gyermeket vettünk fel (1 fő Alsószölnök, 3 fő Csörötnek, 1 fő Magyarlak), akinek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem az intézmény felvételi körzetében van, de
szüleik Szentgotthárdon dolgoznak. Szentgotthárd közigazgatási területéről 1 gyermek a
rönöki, 2 gyermek az alsószölnöki óvodában kezdi óvodás életét.
2017 szeptemberétől a várható gyermeklétszámok az óvodákban: Játékvár Óvoda 227 fő,
Csillagvirág Tagóvoda 17 fő, Micimackó Tagóvoda 19 fő.
Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartja. A nyilvántartás dokumentumait
jogszabályban meghatározottak szerint kezeljük. Minden óvodai nyilvántartásban szereplő
óvodás gyermeket a KIR-ben is nyilvántartunk, minden gyermek oktatási azonosító számmal
rendelkezik. Ezt a feladatot az intézményegység-vezető és a tagóvoda vezetők látják el,
naprakészen és pontosan.
3. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel
3.1. adattábla, pedagógusok
Engedélyezett
Engedélyezett
álláshelyek
álláshelyek
csoportban
csoportban
1
száma
száma
foglalkoztatott
foglalkozta pedagóg
felsőfokú
pedagóg
tott
usra jutó
végzettségű
iai
óvodapeda gyermek
óvodapedagóg
pedagó munkát
gógusok
ek
usok létszáma
gus közvetle
technikai
létszáma létszáma
Nő
nül
segítő
Székhely:
SZEOB
Játékvár
Óvodája, 9970
22
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Telephely:
9
Tótágas
kisgyer
Bölcsőde, 9970
Szentgotthárd,
mekne
Kossuth L. u.
velő
16.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
2
9962
Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda:
2
SZEOB

14

21

11,5

21

8

6,5

2

2

9,5

2

1

2

9

2

3

3
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Micimackó
Tagóvodája,
9962
Magyarlak,
Temető u. 1.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a
gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és
csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. Napi 9-12 órás nyitvatartási idővel, heti
45-60 órás nyitva tartással, óvodapedagógusonként átlagosan heti 28,5 kötött nevelési idővel
(vezetői, gyakornoki órakedvezmények, közalkalmazotti tanács tisztségviselőinek
órakedvezménye), a nyitva tartás alatti teljes óvónői jelenléttel, az átfedési idővel az
óvodapedagógusok engedélyezett létszáma megfelelő.
A 2016/2017-es nevelési évben a legnagyobb problémát a személyi feltételek biztosítása
okozta. Ezt jelen beszámoló bevezetője részletesen tartalmazza.
2013. szeptember 1. napjától a 326/2013. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint az
óvodapedagógusok hetente maximum 4, naponta maximum 2 órában, nevelési évenként
maximum 30 napon díjazás nélküli eseti helyettesítéseket látnak el heti 32 órás kötelező
óraszámukon felül. Ezekre előre nem látható események miatt kerülhet sor, illetve ha a
pedagógus álláshely átmenetileg nincs betöltve. Az alábbi adatok az első félévre vonatkoznak,
az adatok végső rögzítése az óvodai nevelési év végét (augusztus 31.) követően lesz teljes.
Összesítés az eseti
Óvoda)

helyettesítésről (Játékvár

2016.-2017. nevelési év
szeptembertől –júniusig
(napok száma)

szept.

okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

összesen

12

23

46

22

19

20

24

25

23

2

216

Az egy pedagógusra jutó helyettesítő napok száma (20 fő csoport óvónő mellett!) ≈ 12 nap
Az egy pedagógusra jutó helyettesítő órák száma (20 fő csoport óvónő mellett!) ≈ 24 óra
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Kimutatás az eseti helyettesítésről a SZEOB Játékvár
Óvodájában, a 216 nap havi megoszlása(%)
2016 szeptembertől - 2017 júniusig
23;
11%

2;
1%

12;
5%

október

23;
11%

25;
12%

szeptember

november
december
január

24;
11%

február

46;
21%

március
április
május

20;
9%

22;
10%

19;
9%

június

Minden óvodai csoportban van egy szakképzett dajkánk, s 3 óvodai csoportonként egy
szakképzett pedagógiai asszisztensünk, akik közül a 12 csoportos óvodai intézményegységben
3 fő a 10 csoportos székhely óvodában, 1 fő a Csillagvirág Tagóvodában dolgozik. A
székhely óvodában a pedagógiai asszisztensek, tervezetten, órarend szerinti beosztásban, az
SNI-s gyermekeket nevelő óvodai csoportokban támogatják a gyermekek nevelését, segítik az
óvodapedagógus munkáját.
3.2. adattábla, intézményvezetés
Intézményvezetés (név szerint)
Intézményegység- TagóvodaIgazgató
vezető
vezető
Székhely:
SZEOB Játékvár
Varjuné
Óvodája, 9970
Molnár
Szentgotthárd,
Katalin
Kossuth L. u.
14.
Telephely:
Tótágas
Bölcsőde, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
16.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
9962 Csörötnek,
Vasúti út 16.

Kocsisné Bucsi
Etelka

Igazgató és
intézményegység-vezető
helyettes
Berkenyésné Polmüller
Ildikó és Bartakovics Ilona
igazgató helyettesek,
Murányiné Szukics
Veronika intézményegységvezető helyettes

Dr. Dancseczné
Kovács Tünde

Kovácsné
Nardai
Lilián
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Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája,
9962 Magyarlak,
Temető u. 1.

Rojkó
Gáborné

Intézményünk az óvodai nevelési feladatok mellet ellát nem köznevelési feladatot is, jelesül a
bölcsődei nevelés-gondozás feladatait is, így a köznevelési törvény értelmében többcélú
intézménynek kell tekinteni, tehát a vezetői létszámokat is eszerint, illetve az intézményi
gyermeklétszámok szerint kellett meghatározni. A különböző feladatokat ellátó
intézményegységek élén az intézményegység-vezetők állnak, a helyettesek létszámát az
intézmény nagysága szabja meg. Ilyen vezetői struktúrával, az SZMSZ-ben egyértelműen
meghatározott hatás-, jog –és feladatkörökkel az intézmény szakszerű és törvényes működése,
az állandó vezetői jelenlét, a vezetői helyettesítés folyamatosan biztosított. Az óvodai
intézményegység-vezetője felel az óvodák szakmai munkájáért, a székhely óvoda napi
munkájának operatív irányításáért.
Minden vezető a köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaideje (óvodai
intézményegység-vezető, igazgatóhelyettesek, egységvezető-helyettes 22-22 óra/hét, tagóvoda
vezetők 26-26 óra/hét) és törvényes munkaideje közti időben látja el vezetői feladatait.
3.3 adattábla, egyéb munkakörök
nevelőmunkát
közvetlenül segítő
ügyvitel
takarít
pedagóg kisgyermekne óvodatit
i
velő
kár
ó
dajka
iai
dolgozó
assziszte
ns
Székhely:
SZEOB Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Telephely:
Tótágas
Bölcsőde, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti
út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak,

10

3

1

9

1

2

1

3

1

1
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Temető u. 1.

A nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma a köznevelési törvény 2. mellékletében
meghatározottaknak megfelelő. Az egyéb feladatok ellátásához biztosított létszám az ellátandó
feladatoknak megfelelő.
A székhely óvoda udvarának napi takarítását több éve közfoglalkoztatásban való részvétellel
oldjuk meg. Negyedik éve 2 főt foglalkoztatunk a közfoglalkoztatási program keretében, egy
udvari munkást és egy takarítót, aki a székhely óvoda egyéb helyiségeinek takarításában vesz
részt.
3.4. adattábla, pedagógus képzettségek, végzettségek
Vezető
i
szakvi
zsgáva
l
rendel
kező
óvodap
edagóg
usok
létszá
ma
Székhely:
SZEOB
Játékvár
Óvodája,
9970
Szentgotthár
d, Kossuth
L. u. 14.
Telephely:
Tótágas
Bölcsőde,
9970
Szentgotthár
d, Kossuth
L. u. 16.

Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
9962

3

tanár,
Fejlesztő
Szakvi tanító,
pedagógu
zsgáva drámaped
PED I PED II Gyako
si
Mentor
l
sorolt
sorolt rnokok
agógus
végzettsé
ok
rendel végzettsé
pedagóg pedagóg létszá
ggel
létszá
kezők
ggel
usok
usok
ma
rendelkez
ma
létszá rendelkez
létszáma létszáma
ők
ma
ők
létszáma
létszáma

3

4

2
(főiskolai
végzettsé
gű
kisgyerm
eknevelő,
pedagógu
s
munkakör
ben)

1

2

6

12

1

1

4

4

2

1

1
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Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája,
9962
Magyarlak,
Temető u. 1.

1

1

1

1

Az intézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottai rendelkeznek intézményvezetői
szakképzettséggel. A vezető beosztást ellátó pedagógus szakvizsgázott pedagógus. A szlovén
nemzetiségi feladatokat szlovén nyelvtanári diplomával bíró pedagógusok látják el.
Fejlesztőpedagógusaink segítik a SNI-s, BTM-s gyermekek eredményes, szakszerű óvodai
nevelését, az óvodapedagógusok napi nevelőmunkáját.
3.5. adattábla, pedagógus életpálya, pedagógusminősítések
Minősítések
Törvény
Érintettek neve
által, illetve
minősítés
2016. évi
által PED II- eljárásban részt
be sorolt
vett, 2017-től
pedagógusok
PED II
Székhely:
SZEOB
Játékvár
Óvodája,
9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.

Kocsisné
Bucsi Etelka,
Murányiné
Szukics
Veronika,
Tóthné
Monek
Zsuzsanna,
Bartakovics
Ilona,
Gubics Pálné,
Vargáné
Wirth Edit

Telephely:
Tótágas
Bölcsőde,
9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
16.
Tagóvoda:
SZEOB
Kovácsné
Csillagvirág
Nardai Lilián

Érintettek neve
2017. évi eljárásra,
vizsgára
jelentkezettek

Berkenyésné
Polmüller Ildikó,
Hován Istvánné,
Kardos Tiborné
Varjuné Molnár
Katalin

Érintettek neve
2018. évi eljárásra
jelentkezettek

Bartakovics Bettina
Gerencsér Gréta
Horváth Júlia
minősítő vizsgára

Dr. Dancsecsné
Kovács Tünde
minősítési eljárásra,
Merkli Alíz
gyakornok minősítő
vizsgára

Tóth Sarolta minősítő
vizsgára
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Tagóvodája,
9962
Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája,
9962
Magyarlak,
Temető u. 1.

Takácsné Kovács
Ágnes gyakornok
sw3minősítő vizsgára

Rojkó
Gáborné

Minősített pedagógusok létszáma a SZEOB intézményében a 2016/2017-es nevelési
évben
7;
24%
14;
48%

A SZEOB pedagógusainak
életpálya modell szerinti besorolása
gyakornok

Ped I-be sorolt

Ped II-be sorolt
8;
28%

4. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás értékelése

Szakmai munkaközösség működés
Székhely:
SZEOB
prezentáció
Játékvár
Intézménye
munkaközössé
ra való
Óvodája, 9970
online
n kívüli
gi
felkészülés
Szentgotthárd, Megnevezése Létszám
felületkezel résztvevők
foglalkozások
(power
a
Kossuth L. u.
és száma
létszáma
száma
point)
14.
száma

1.

Pedagógiai
dokumentáció
, pedagógus
reflexiók

7 fő

7

1

1

--

2.

Játék

5 fő

6

--

--

--

3.

Kistérségi
területi
óvodavezetői
munkaközössé
g (vezetői
kompetenciák
az országos

19 fő

4

4

2

12

28

2017. szeptember 27-i testületi ülés előterjesztései
szakmai
ellenőrzés
tükrében)
Intézményünk 26 óvodapedagógusából 15 fő vesz részt a három szakmai munkaközösség
valamelyikében.
A munkaközösségek vezetői megbízás alapján, pótlékkal történő díjazással látják el
feladatukat. A munkaközösségek vezetői éves munkájukról minden év június 15. napjáig
írásban beszámolnak, ebben értékelik munkájukat, javaslatot tesznek a nevelőtestületnek a
szakmai munka továbbfejlesztésére. A munkaközösségi foglalkozások száma az előző
évekhez hasonlóan alakult, s a munkaközösségek működési keretébe ágyaztuk a belső
hospitálási rendszert is.
5. Tanköteles gyermekek ellátása

az óvodai
szakvélemé
08.31-ig a ny alapján
6. életévét a gyermek
betöltők
elérte az
létszáma
iskolába
fő
lépéshez
szükséges
fejlettséget,

Székhely:
SZEOB Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti
út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak,
Temető u. 1.

60

77

78%

szakértői bizottsági
vizsgálatot
hatodik
kezdeményez a
életévét
gyermek iskolába
augusztus 31- lépéshez szükséges
ig betöltő
fejlettségének
gyermek
megállapítása
óvodai
céljából annak
nevelésben eldöntésére, hogy az
való további
augusztus 31-ig a
részvétele
hetedik életévét
javasolt
betöltött gyermek
részesülhet-e további
óvodai nevelésben.

17

_

5

_

1

_

4

9

44%

5

6

83%

átlag:

68%
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A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megléte, annak igazolása. Ezt az igazolást az óvoda adja ki az ún. óvodai
szakvéleményen. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az
Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza
meg.
Óvodánk minden gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, azt írásban rögzíti a
gyermek egyéni fejlődési naplójában, melyről a szülőt legalább félévenként dokumentáltan
tájékoztatjuk. Az óvodai nevelés országos alapprogramján nyugvó pedagógiai programunk,
a meghatározott mérési, értékelési rend szerinti fejlődési adatok képezik a
tankötelezettséghez szükséges fejlettség megállapításának pedagógiai alapját. Az óvoda
dönti el, hogy a gyermek mikor kész az iskolára, vitás esetekben a szakértői bizottság
bevonásával. A hatodik életévüket augusztus 31-ig betöltő gyermekek csökkenő tendeciájú,
további óvodai nevelésben való részvételének oka egyrészt az iskolai élet megkezdéséhez
szükséges fejlettség nem teljes megléte (itt inkább a gyermekek szociális és pszichikai
fejlettsége nem érte el a kívánatos szintet), másrészt a családok ellenállása az ún. nyári
gyermekek beiskolázása ellen. Ezek a gyermekek 2012. augusztus 31-ig év vesztesnek
minősültek. Az iskolai élet megkezdése egy újabb óvodai év után zökkenő mentesebb, a
gyermek számára kevésbé megterhelő, kevesebb kudarcot hordoz magában.
6. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, gyermekbalesetek
száma

A nyolc
gyermekbale
napon túl
a
setet
gyógyuló
fenntart
követően
sérüléssel
ó
Súlyos
meg tett
járó
értesítés gyermekbal
szükséges
gyermekbale
e
eset száma
intézkedés.
setek száma megtört
ént
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája,
9970 Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti út
16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak, Temető
u. 1.

szülői
szervezet,
közösség
képviselője
részvételét a
tanuló- és
gyermekbaleset
kivizsgálásában
lehetővé tette az
óvoda

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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7. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai szünetek
értékelése
IDŐPONT
Megnevezése

Magyar nyelv
napja, vers és
mesemondó
verseny
Megemlékezés
október 23-ról
Összetartozás
napja
Családi játszó
délelőtt
Március 15-i
óvodai ünnep
a Színházban
Gyermeknap
Búcsúztató
Anyák napja
Betekintő az
új
gyermekeknek
Bölcsovi nap

Nevelés
nélküli
munkanapok

Részt
vevő
szülők
létszáma

Részt
vevő
külső
vendége
k
létszáma

24

1

3

HÓ

NAP

A program
ideje tól-ig

2016. nov.

10.

9.30-11.-30

2016. okt.

22.

30 perc

2017. jún.

2.

10 perc

2016. okt.
2017.
márc.

22.
29.

9.00-11.00

9
15

2017.
márc.

14.

10.00-10.30

215

2017. máj.

27.

300

270

100

2017. jún.

2.

135

180

80

2017. máj.

4.,5.

14.00-19.00
20-25
perc/csoport
20-30
perc/csoport

227

400

2017. ápr.

8.

9.00-11.00

47

80

9.45-10.15

90

6
kisgyerme
k nevelő

csoportonkén
t eltérő
időtartamok

minden
gyermek

2017. ápr.
Hagyományos
ünnepek(Miku
lásKarácsony,
Farsang,
Húsvét)
Bölcsőde
kóstolgató
Idősek napja
Magyarlakon
Nyílt napok

Részt
vevő
gyermek
ek
létszáma

4

az ünnepekhez
közeli időpontok

minden
gyermek
minden
gyermek
11
25

2017. ápr.

22.

10.00- 12.00

32

50

2016. okt.

1.

15.00 órától

18

60

205

lásd a
diagramo
t

2016. nov.
2017.
márc.
2016. okt.
2017.
márc.
2017. jún.

23.
9.
15.
31.
9.
25.

9.00-11.00

Ügyelete
t
igénylők
száma

1
11

31
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2017. aug.
Szünetek
2016. dec.
Nyári szünet
(ügyeletet a
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája
biztosította)

27.,28
.,29.,3
0.

2017. július
24augusztus
11-ig

9

Bölcsődei programok
Megnevezése

Hagyományáp
olási céllal
megtartott
ünnepeink
:Farsang
Hagyományáp
olási céllal
megtartott
ünnepeink:Hú
svét
Új
kezdeményezé
s
visszaváró
bölcsi-ovi nap
Nevelésgondozás
nélküli nap

IDŐPONT

Részt
vevő
gyermek
ek
létszáma

HÓ

NAP

2017.
február

28.

minden
gyermek

2017.
április

12.

minden
gyermek

A program
ideje tól-ig

Részt vevő
szülők
létszáma

6 fő
kisgyermek
nevelő

50
gyermek
90
gyermek

2016. nov. 29
2017.április 04.

Részt vevő
külső
vendégek
létszáma

2017. április 21.

Részvétel a SZEOB Játékvár Óvodájában
szervezett nyílt napon
2016.11.23.

36%
64%

részt
vett

Részvétel a SZEOB Játékvár
Óvodájában szervezett nyílt napon
2017.03.09.

39%

61%

részt vett
nem vett
részt
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Részvétel a nyílt napon SZEOB Játékvár
Óvodájában
(%)
2016-2017 nevelési év

38%

62%

részt vett
nem vett részt

Az intézmény éves munkatervében meghatározott, tervezett programok, események,
rendezvények magvalósultak, azokról minden esetben feljegyzések készültek. Az óvodás
gyermekek életkorának, intézményünk hagyományainak megfelelő céllal, tartalommal
valósultak meg a programok. A nevelés nélküli felhasználható 5 munkanapból 4 napot
használt fel a nevelési év végéig az intézmény, mindig nevelőtestületi értekezletekre, szakmai
rendezvényekre. E napokon – a szülő igénye esetén – óvodánk (a székhely óvodában) ellátta a
gyermek felügyeletét.
8. Továbbképzések értékelése (külső, belső). Belső tudásmegosztás

Akkreditált
továbbképzés
megnevezése

Szakmai továbbképzések
részt
nem akkreditált részt
vevők
továbbképzés
vevők
létszáma/f megnevezése
létszáma
ő
(belső
/fő
továbbképzések)

SZEO - óvodapedagógusok 4
B
szakmai
megújító
képzése,
- referencia
helyi
mentorképzés,
- intézményvezetők
felkészítése
intézményi
önértékelésre,
- pedagógusok
felkészítése
a
minősítő eljárásban
való részvételre,
- szlovéniai
továbbképzés
- bölcsődei portfólió
készítés

2

4

33
szakmódszertani
ismeretek,
gyakorlati példák
az óvodai
játékról
(Mesicsné Köbli
Mónika)
20

nevelő
részt
munkát
vevők
közvetlenül létszáma
segítők
továbbképzé
se
ped.asszisten
s, dajka
3 ped assz.

3 ped. assz.

1

2
3

gyermekvédelmi
feladatok (dr.
28
Lazáryné Illés
Mária)

3 ped assz.

- bántalmazás
óvoda-család
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1

kapcsolata
(Horváthné d.
Szöllőssy Ilona)

- viselkedés és lelki 1
zavarok
-anyanyelv
elsajátításának
folyamata

9

-bölcsődei játék
régen és ma

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak
szerint - továbbképzésben vesz részt. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a
pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a
pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. Az a
pedagógus, aki a Nkt. hatálybalépésekor az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógustovábbképzésben történő részvételre nem kötelezhető. Intézményünk 26 pedagógusából
jelenleg 10 fő (38%), aki továbbképzésre nem kötelezett. A továbbképzésben való
részvételek részben pályázati támogatással, részben a képző által finanszírozott formában,
s részben költségvetési támogatással, részben pedig a nemzetiség nyelve szerinti ország
által támogatottan (szlovén nemzetiségi pedagógusok továbbképzése) valósulhattak meg.
A továbbképzéseken való részvétel, óraszám szerinti eloszlását a következő táblázat, illetve
a diagram mutatja:
óraszám
továbbképzésen
résztvevők
száma

5

7

8

10

30

3

6

1

5

7

Részvétel továbbképzéseken
2016-2017 nevelési év (%)
12%

23% 4%
19%

5 órás továbbképzésen
vett részt
27%

35%

7 órás továbbképzésen
vett részt
8 órás továbbképzésen
vett részt

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10 órás továbbképzésen
vett részt

A 2012-2019 közötti hét éves továbbképzési ciklusban való részvétel teljesítése
intézményünkben megvalósítható, ütemezése nem jelent jelentős munkaidő kiesést a
képzésben részt vevőknek.

Gyakorlatra jelentkező óvodapedagógusok, dajkák támogatása
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Büszkék vagyunk arra, hogy a SZEOB Játékvár Óvodája a Nyugat-magyarországi
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának bázisóvodája címét viseli. E szerepünkből is
adódik, hogy egyre többen keresik fel nemcsak a Játékvár Óvodát, de tagóvodáinkat és
bölcsődénket is azok a hallgatók, akik intézményünkben szeretnék megszerezni a
képesítésükhöz elengedhetetlen szakmai gyakorlatokat. Örömmel fogadtuk a képző
intézmények pozitív visszajelzéseit, elismerő szavait, melyek visszaigazolást jelentenek
intézményünk részére a magas színvonalú szakmai munkánkról. A felkérések száma évrőlévre növekszik, a 2016-2017-es nevelési évünkben 7 fő óvodapedagógus hallgatót, 1
kisgyermeknevelőt, 5 fő dajka gyakornokot fogadott intézményünk. A gyakorlaton lévő
hallgatók összesen 23 hetet töltöttek intézményünkben. A hallgatók felkészítését szakképzett
kollégáink segítették, akik nem kevés többletmunkával és rengeteg adminisztrációval látták
el ezen plusz feladataikat. Köszönet és hála munkájukért.

9. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás értékelése

Tartalma

Részt
vevő
szülők
száma

Részt vevő
óvodapedagógus
ok
kisgyermeknevel
ők

Szülői
Választmány
nevelési évnyitó
értekezlete

igazgatói
évértékelés,
SZKV pénzügyes
választás,
munkaterv,
programnaptár

19

5

Óvodai
csoportok szülői
értekezletei

intézményi
dokumentumok,
csoporteseménye
k, pedagógiai
kérdések

lásd a
grafiko
nt

csoportonként 2
óvónő szükség
esetén Kocsisné
Bucsi Etelka

16.

Szülői
Választmány
értekezlete

közös készülődés
a SZK bálra

15

2 fő vezető

2017.01.

12.

Szülői
Választmány
értekezlete

báli teendők,
búcsúztató
ajándék

18

2 fő vezető

2017.01.

26.

Szülői
Választmány
összejövetele

báli tombolázás

14

3 fő vezető

06.

Szülői
Választmány
összejövetele

gyermeknap
szervezése,
igazgatói pályázat

14

2 fő vezető

Dátum
Feladatellátási
hely

hó

2016.09.

Megnevezése
nap

29.

2016.09.
15-ig
2017.04.
15-ig
SZEOB
Játékvár
Óvodája

2016.11.

2017. 04.
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2017.05.

25.

2017.04. 19.
SZEOB Tótágas
2017. 08. 16.
Bölcsőde

Szülői
Választmány
értekezlete

intézményvezetői
tájékoztató,
tombolázás

szülői
értekezletek

szülőcsoportos
beszélgetések

6 alkalommal
különböző
témában

21

5 fő vezető

29
39

minden
kisgyermeknevel
ő
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Részvétel a SZEOB Játékvár Óvodájában
szervezett szülői értekezleten
2016. ősz

26%

részt vett

74%

nem vett részt

Részvétel a SZEOB Játékvár
Óvodájában tartott szülői
értekezleteken
2017 tavasz

részt
vett

35%
65%

nem
vett
részt

Részvétel a szülői értekezleten a SZEOB
Játékvár Óvodájában (%)
2016-2017 nevelési év

30%

részt vett

70%

nem vett részt

10. Az óvoda-iskola átmenet támogatásának értékelése
Dátum
hó
2017.05.
SZEOB
Játékvár
Óvodája

2017.05.

Megnevezése
nap

Tartalma

Helye

Érintettek
köre

19.

óvodások
látogatása az
iskolába:

ismerkedés az
iskolával, a
tanítónénikkel

Arany János
Iskola

leendő első
osztályosok

17.

tanító nénik
látogatása az
óvodában

óvodai
környezetükben
ismerkednek a
gyermekekkel,

óvodánk azon
csoportjai, ahol
tanköteles korú
gyermekek
nevelődnek

leendő első
osztályosok,
óvónők,
tanítónők
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iskolaérettségi
vizsgálatok a
Pedagógiai
Szakszolgálat
szakembereivel

2016.09.

2017.02.
2017.03.

29.
22.

SZEOB
tagóvodái 2016.09.
harmadik
hete

2016.11.

21.

Zsebibaba,
Kismackók,
Napsugár,
Kiscsillagok,
csoport

az
óvodapedagógusok
segítése az iskola
készültség
Csillagvirág
megállapításában
Tagóvodában
Csörötneken
Micimackó
Tagóvodában
Magyarlakon

1 gyermek
esetében iskola
SNI kötelező
kijelölés,
felülvizsgálat
1 gyermek
esetében további
fejlesztés
iskolaérettségi az
vizsgálatok a
óvodapedagógusok
Pedagógiai
segítése az
Szakszolgálat
iskolakészültség
szakembereivel megállapításában
közös
gondolkodás, a két
Szakmai
nevelési színtér
kerekasztal
munkájának
Arany János
közelítése,
Általános
megoldás
Iskolával
keresések a
problémákra

Pedagógiai
Szakszolgálat
Szakértői
Bizottsága
Szombathely

gyermekek,
óvónők,
szakemberek
52
gyermekből
17 óvodában
marad
9
gyermekből
5 gyermek
óvodában
marad
6
gyermekből
1 gyermek
óvodában
marad

gyermekek,
szakemberek

Csillagvirág
Tagóvoda,
gyermekek,
Micimackó
óvónők,
Tagóvoda
szakemberek
nagycsoportosai

SZEOB
Játékvár
Óvodája

tanítónők,
óvónők

11. Külső kapcsolatok értékelése

Megnevezése
SZEOB
Játékvár
Óvodája

könyvtárhasználat
múzeum

Tartalma
ismerkedés a
könyvtárral,
könyvekkel, könyv
bemutatás
farsangi álarckészítés

Helye
Móra Ferenc
Városi
Könyvtár és
Múzeum
Móra Ferenc

Érintetek köre
2 óvodai
csoport
3 óvodai
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pedagógiai
foglalkozás

Városi
Könyvtár és
Múzeum

csoport

színházlátogatás

3 alkalommal, szülői
befizetéssel a
gyermekek
meseszínházi előadáson
vettek részt

Színház

minden óvodai
csoport

színházi előadás
könyvtár
szervezésében

1 alkalommal

Színház

középsős és
nagycsoportos
gyermekek

jellemzések
készítése
gyermekekről

a szolgálat hivatalos
megkeresésére a
gyermeket nevelő
pedagógusok jellemzést
készítenek a
gyermekről

Családsegítő
és
5 eset
Gyermekjóléti
Szolgálat

programok az
általános iskolával

Táncház 1 alkalommal

Arany János
Ált. Isk.

nagycsoportos
gyermekek

Pedagógiai
Szakszolgálat

8 gyermek
7 óvónő

Mentőállomás

2 óvodai
csoport

Pedagógiai
Szakszolgálat

9 óvónő

Takács Jenő
Zeneiskola

minden
nagycsoport
(tagóvodákban
is)

Védőnői
Szolgálat

minden
gyermek

Iskola
fogászat

minden
gyermek

Meseterápia
interaktív
foglalkozások

szűrések,
esetmegbeszélések

helyszínbiztosítás,
zenei élmények

szűrővizsgálatok

magatartás problémával
küzdő gyermekek és
szüleik megsegítése
ismerkedés a
mentőkkel, a mentősök
munkájával, az általuk
használt eszközökkel
tapasztalatok átadása,
esetmegbeszélések az
óvodapedagógusokkal,
tanácsadás az
óvodapedagógusoknak
nagycsoportosoknak
élő hangszeres zenei
bemutató előadás,
helyet adunk a
zeneóvodai
foglalkozásoknak
(tagóvodákban is)
az évenkénti
szemészeti,
belgyógyászati szűrések
bonyolítása,
rendszeres fejtetvességi
ellenőrzés
fogászati szűrővizsgálat

39

2017. szeptember 27-i testületi ülés előterjesztései

12. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
Telephely

TARTALOM

SZEOB Játékvár
Óvodája és
Tótágas
Bölcsődéje

részvétel a Családés Gyermekjóléti
Központ
koordinációs
bizottsági ülésein
esetmegbeszélés
lakásfenntartási
támogatás
megítéléséről
óvodáskorú gyermek
megfelelő
lakáskörülményeinek
biztosításához
jelzés a Család- és
Gyermekjóléti
Központ felé (nem
megfelelő
lakáskörülmények,
súlyos betegség,
anyagi támogatás)
rászoruló családok
részére felajánlások
(ruha, cipő, játék)
kiosztása

ALKALMAK

Érintettek köre

3

bölcsődei és óvodai
gyermekvédelmi
koordinátor és a
szolgálat
munkatársai

2

int. egység vezető,
2 óvodapedagógus,
az óvoda
gyermekvédelmi
koordinátora

5

az óvoda
gyermekvédelmi
koordinátora

szükség szerint,
alkalmanként

bölcsődei és óvodai
gyermekvédelmi
koordinátor

Intézményünkben a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatok ellátása minden
pedagógusnak kötelessége. A székhely óvodában és a bölcsődében a gyermekvédelemmel
kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi koordinátorok hangolják össze, látják el
intézményi szinten, külön díjazás nélkül (az óvodai koordinátor kötött munkaidejének
neveléssel le nem kötött egy részét e célra felhasználhatja). A pedagógusok jelzései
alapján ők kezdeményezik a megfelelő fórumokon a segítést, támogatást, tanácsadást a
gyermekek érdekében, ők tartanak közvetlen kapcsolatot a Család és Gyermekjóléti
Központtal, szükség esetén a Gyámhivatallal. Munkájukat az intézményvezetés
iránymutatásai mellett végzik, önálló aláírási jogosultsággal nem rendelkeznek. A
kapcsolatok egyre eredményesebbek és konkrétabbak.
A tagóvodák ez irányú feladatainak ellátása a tagóvoda vezetők feladata.
A 2.1. adattáblában mutattuk ki a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
létszámát intézményünkben. Ezen adatokról az intézménynek kizárólag akkor van
tudomása, ha a település jegyzője, a szülő hozzájáruló nyilatkozatával arról tájékoztatja az
intézményt.
Mindemellett tény, hogy viszonylag sok az olyan kisgyermek, ahol a jogosultság ugyan
nem megállapítható, de a gyermek helyzete nem ideális (ez az ingyenesen étkező
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gyermekek számából is levonható következtetés). Ilyenkor, a magunk eszközeivel próbálunk
meg támogatást, segítséget nyújtani, pl. Karitászon keresztül.
Az intézmény és a Szülők Közössége Választmánya együttesen – a gyermeknapi
rendezvény után - a rászoruló családok részére tartós élelmiszert adományozott 4 család
számára.
13. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok értékelése

sorsz.

gyermek
neve:

küldés helye:

tanköteles

iskolába
megy

SNI

1.

Trájber
Dóra

Vas Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat

igen

igen

igen
3 fő

Vas Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat

nem

nem

igen
2 fő

2.

Németh
Dávid
László

fejlesztése heti
óraszámbanintézményünkben
biztosított
helyszínen, illetve a
Pedagógiai
Szakszolgálatnál
egyéni logopédiai és
gyógypedagógiai
fejlesztés 3
alkalommal –
Domiterné Weidl
Anita 1 alkalom,+ a
Pedagógiai
Szakszolgálat
szentgotthárdi
tagintézményében,
Sásdi Csilla 2
alkalom
csoportos fejlesztés
1 alkalommal –
Gerencsér Gréta,
Gubics Pálné
óvónők, pedagógiai
asszisztensek
egyéni
gyógypedagógiai
fejlesztés 1
alkalommalDomiterné Weidl
Anita+ egyéni
gyógypedagógiai
fejlesztés 2
alkalommal –
Bartakovics Andrea
pszichológiai
megsegítés heti 1
alkalommal
Mesicsné Köbli
Mónika csoportos
fejlesztés 1
alkalommal –
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Berkenyésné P.
Ildikó, Offner
Klaudia óvónők
14. Óvodai hittan
gyermekek
létszáma
SZEOB Játékvár
Óvodája

5

SZEOB
Csillagvirág, és
Micimackó
Tagóvodája

15

Hittant
tanító
neve
Kollerné
Loós
Zsuzsanna

Víz
Ágnes

Helyszín

Időpont

az óvoda

hetente,
szerdadélutánonként

az óvoda

hetente, 1
alkalommal

15. Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység
IDŐPONT

ESEMÉNY

2014.
szeptembertől,
folyamatosan

a módosított PP
bevezetésével a
vegyes és
nagycsoportosokna
k heti 2x-i
mozgásfoglalkozás

TARTALOM

93 fő

•

•
SZEOB
Játékvár
Óvodája

•
2016.
november
hónap

érintettek
létszáma

az egészség
hónapja

•

dentálhigiénikus
szakember: helyes
fogápolás, bemutató
foglalkozás,
gyógyító mesék a
lelki egészség
megőrzéséhez,
baleset megelőzési
ismeretek
gyermekeknek,
mentős apuka
bemutató, interaktív
foglalkozása a
mentőállomáson,
nyílt nap a
gyógyszertárban:
gyógyszerek,
krémek készítésének
megfigyelése,

25 fő
75 fő
45 fő

23 fő
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gyümölcsnapok,
salátakészítés, aszalás,
gyümölcslékészítés,

folyamatosan

folyamatosan

játszótéri eszközök
felülvizsgálata
játszótéri eszközök
folyamatos karbantartása

vezetés és
pedagóguso
k
vezetés
SZET Kft.

a PP
egészségfejlesztési
programelemének
folyamatos
megvalósítása
minden óvodai
csoportban

a PP-ban meghatározottak

minden
pedagógus
és minden
gyermek

folyamatosan

játékos
együttmozgás
minden nap

a csoportok tevékenységi
terveiben meghatározott
célokkal és tartalmakkal
gondoskodunk minden
gyermek, naponkénti
mozgásfejlesztéséről,
mozgásigényének
kielégítéséről, a mozgás
megszerettetéséről

minden
gyermek és
minden
pedagógus

2016. nov.

Szülői értekezlet

folyamatosan

SZEOB
Tótágas
Bölcsőd
e

balesetmentes
környezet
szabadban és
épületben

minden
gyermek

hetente
naponta

Egészségmegőrzéshez
kapcsolódó védőoltások
jelentősége, szobatisztaság,
mozgásos játékok teremben
és szabadban

16 szülő

gyermekek
és nevelőik

16. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység

TARTALOM

érintettek
köre,
létszáma

papírgyűjtés az óvodában, szülők bevonásával:
szelektív hulladékgyűjtésre nevelés, hulladék
újrahasznosításáról információk nyújtása,
motiváció: a hulladékért kapott díj csoportonkénti
felhasználásáról a gyermekek dönthettek,

gyermeke
k és
szüleik

dátum
hó

2016. 09.

SZEO
B
óvodái

nap

03.

folyamatosa
n

szelektív hulladékgyűjtés a csoportokban: minden
csoportban arra alkalmas hulladékgyűjtő van, a
gyermekek a háztartási és a biohulladékot
elkülönítve gyűjtik

folyamatosa
n

szelektív hulladékgyűjtés: PET palackokat
kizárólag elkülönítve, az óvoda folyosóján
elhelyezett palackprést használva gyűjtünk,
„levegőt” nem helyezünk a kukákba

minden
gyermek
és az
óvodák
dolgozói
minden
gyermek
és az
óvodák
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2017. 05.

2017. 06.

1519.

15.

(jó lenne az intézménynek is lehetőséget
biztosítani a PET palackok elkülönített
gyűjtésére!)
ZÖLD HÉT: kirándulások a szűkebb és tágabb
természeti környezetben, közvetlen megfigyelések
növények, állatok természetes élőhelyein
(Akasztódomb, Rába part, Barokk kert, kiskertek),
a zöld héten zöld színű ruhák viselése, kiskert
gondozása az óvodában, gólyánk
kirándul az óvoda – csoportonként
nagycsoportosok kirándulása – gyalogtúra,
tömegközlekedési eszközök használata (Körmend,
Szombathely, Alsószölnök, Magyarlak,
Apátistvánfalva, Máriaújfalu)

dolgozói

minden
gyermek
és az
óvodák
dolgozói
minden
gyermek
és az
óvodák
dolgozói

A Csillagvirág Tagóvoda és a Micimackó Tagóvoda újabb szerződést kötött az ÖKO Iskola
címet 2. alkalommal elnyerő Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános
Iskolájával. Az iskola által szervezett közös programok során a természet szeretetére,
megbecsülésére, óvására nevelés hangsúlyozottabban valósul meg.
17. Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység

IDŐ
SZEOB
Játékvár
Óvodája
szlovén és
német
nemzetiségi
nevelés 1-1
vegyes
csoportban;
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodájában
kizárólag
magyar nyelven
folyó cigány
nemzetiségi
nevelés

TARTALOM

2016. 10.2017. 06. 15ig

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

Látogatás a
Pável
Ágoston
Múzeumba
(2017. ápr.)

ismerkedés a nemzetiség kultúrájával,
tárgyi emlékeivel

érintettek
létszáma
25 fő

51 fő

25 fő

25 fő
Márton napi
vigadalom
(2016. nov.)

a német nemzetiségi csoportban a jeles
naphoz kapcsolódó nemzetiségi
hagyományok óvodás korosztályhoz
köthető felelevenítése (lámpások
készítése, dalok, mondókák tanulása)
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a Csillagvirág Tagóvodában az IPR
program legfontosabb a gyermekek
15 fő
esélyegyenlőségének segítése, a
társadalomba való integrálódás támogatása

folyamatosan

A szlovén nemzetiségi óvodai nevelést az anyaországból pályázat útján biztosított szakképzett
szlovén anyanyelvű óvodapedagógusok segítik. Hetente 2 alkalommal 7.30-13.30-ig közösen
nevelik a csoport óvónőivel a gyermekeket. Előnyt jelent a gyermekek további
nyelvtanulásához, hogy csak szlovén anyanyelven kommunikálnak a gyermekekkel.

18. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése
dátum
SZEOB
telephelyei

hó
2016. ősz
2017.
tavasz

FELADAT

TARTALOM

nap

negyedévente ill.
szükség szerint

folyamatosan

óvodában heti 3x,
bölcsődében
naponta

minden
tagóvodában
szerződéssel, az
adott település
háziorvosával,
iskola

fogászati
szűrés

fejtetvességi
szűrés

évenkénti fogászati
szűrés szervezése
minden gyermeknek

a védőnők rendszeres
ellenőrzéseket,
szűréseket végeznek, a
szűrések, az esetlegesen
szükséges intézkedések
dokumentáltak
szemészeti,
az iskola egészségügyre
belgyógyászati vonatkozó rendelet
szűrések
szerint ezek minden
gyermeknél, szülői
jelenlét mellett a
védőnői szolgálatnál
történnek meg, ők
kezelik az „Óvodások
egészségügyi
törzslapját”
rendszeres
szerződéssel Dr. Tőkés
egészségügyi
Emma gyermek
felügyelet
szakorvos rendszeres
orvosi ellátás igénybe
vételét biztosítja
szűrések
szemészeti,
bonyolítása
belgyógyászati szűrések

érintettek
létszáma
222 fő

minden
gyermek

minden
gyermek

szükség
szerint,
minden
gyermek
tagóvodák
gyermekei
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egészségügyi
ellátás

Nkt. 25. § (5) A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek,
tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy az óvodába járó gyermek, évenként
legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt.
Intézményünk e feladatait a lehetőségek maximális kihasználásával megvalósítja.
19. Intézményi dokumentum felülvizsgálat értékelése
dátum
SZEOB

hó
2016.
október
tavasza
2017.
január

folyamatos

óvodai
jelentkezés
ek

Esélyegye
nlőségi
program
Alapító
okirat

FELADAT

TARTALOM

érintettek, köre,
létszáma

SZMSZ,
házirend,
pedagógiai
program
felülvizsgálata,
módosítása

intézményi struktúra
változása, bölcsődei
alapprogram
megjelenése,
munkavédelmi felelős
megbízása

a
dokumentumok
nyilvánosságán
ak biztosítása
házirend egy
példányának
átadása a
szülőnek

felelőse a bölcsődei
egység vezető
intézményvezető,
jóváhagyója a
szakalkalmazotti
közösség és a
fenntartó
intézményvezető

KIR-ben;
intézményi honlapon,
az intézmény
folyosóin, papíralapon
minden az óvodába,
intézményvezetés,
vagy bölcsődébe
minden érintett
jelentkező gyermek
szülő
szülője beiratkozáskor
megkapja
intézményünk
házirendjenének egy
példányát

bölcsődei 5.
csoport
indításának
kérelme

csoportszám
növekedés

nap

intézményvezető
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folyamatos

minden
alapdokumentu
m, szabályzat
folyamatos
felülvizsgálata,
szükség szerint
aktualizálása

intézményvezető

20. Összegzés, lehetőségek számbavétele.
A beszámolóból jól látszik, hogy intézményünk évek óta folyamatos változásokon megy
keresztül. Legnagyobb problémát a személyi feltételek biztosítása jelenti.
A következő nevelési év humánerőforrás feltételeinek a biztosítása biztosnak tűnik, de a
közeli jövőt (2-3) évet tekintve további folyamatos fluktuáció várható (nyugdíjba vonuló
kolléganők, tartósan távol lévő kolléganők (GYED, GYES ).
Égető problémát fog jelenteni a vezető beosztású kolléganők nyugdíjba vonulása, hiszen
pótlásukhoz vezetői szakvizsgával rendelkező kolléganő szükséges. A képzés 2 éves, jelen
pillanatban azonban egyetlen kolléganő sem tervezi ezen irányú újabb diploma megszerzését.
A képzésbe való bekerülés feltétele minimum 3 év szakmai gyakorlat, amivel az új
kolléganők még nem is rendelkeznek.
Amennyiben a tartósan távol lévők helyére nem tudunk szakképzett kolléganőt felvenni,
intézményünk továbbra is együttes munkával, plusz feladatok vállalásával tudja
zökkenőmentesen ellátni a gyermekek nevelését.
Továbbá a korábbi adatok, valamint a születési adatok gyermeklétszám növekedést mutatnak.
Jelenleg 227 gyermeket vettünk fel a 240 férőhelyre. Tapasztalataink alapján elmondható,
hogy egyre több kisgyermekes család költözik városunkban, így ez a létszám a nevelési év
során növekedni fog. Figyelembe véve a tanköteles korú gyermekek létszámát és a következő
nevelési évben várható gyermeklétszámot nem lesz elegendő a 10 csoport a gyermekek
elhelyezéséhez, így javasolni fogjuk a 2018/2019-es nevelési évre a 2015-ben ideiglenesen
bezárt 11. csoport megnyitását.
Természetesen ez újabb szakképzett személyi feltételt igényel, melynek megoldása még várat
magára.
Megoldást jelenthetne, ha városunk önkormányzata lehetőséget adna egy szociális bérlakás
kiutalására, melyet a pályázat kiírásakor fel tudnák ajánlani, így vonzóbbá tudnánk tenni a
szentgotthárdi székhelyen való elhelyezkedést.
Intézményünk épületeinek folyamatos karbantartása, korszerűsítése mellett is felmerültek
olyan megoldásra, felújításra váró feladatok, melyek meghaladják az intézményi költségvetés
lehetőségeit, csak újabb fenntartói támogatásból, illetve pályázati forrásokból oldhatóak meg.
Fontos lenne az ún. „minimum” eszközök és felszerelések (tornaterem, szertár, raktár,
kiszolgáló helyiségek) biztosítása, ami csak a fenntartó egyetértő támogatásával valósulhat
meg. Reményeink szerint a sikeres pályázatnak köszönhetően ezen kívánalmak a jövőben
realizálódnak.

47

2017. szeptember 27-i testületi ülés előterjesztései
Szentgotthárd, 2016. augusztus 31.
Varjuné Molnár Katalin
sk.
igazgató

PH.

Legitimációs záradék
Az intézményvezetői beszámoló megismerése és elfogadása
Az intézményvezetői beszámolót a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és
Bölcsőde Egyesített Óvodák nevelőtestülete a 2017.év augusztus hó 25. napján tartott
értekezletén a 3/2017. sz. határozattal elfogadta.
Kelt: Szentgotthárd, 2017. 09. 12.

igazgató
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Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2000/2001-es tanév során létrehozott és beindított Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat célja a felsőoktatási intézményekben tanulók illetve tanulni
szándékozó (jelenleg még középiskolás) hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt
rendszeres anyagi segítséget.
2017. augusztus 31-én tették közzé a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat felhívását, a felsőoktatási hallgatók számára a 2018. évi fordulóról. A
kiírást az előző évekhez hasonlóan az alábbiakban röviden ismertetjük.
A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele,
hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2018. évi
fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójában a települési
önkormányzatok csatlakozása az előző évekhez hasonlóan a pályázati fordulóhoz egyúttal a
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez történő
csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
biztosított EPER-Bursa rendszerbe történő belépést követően valósulhat meg.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való
részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok
által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a
települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
(a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 20.§ (5) bek. szolgál.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. §
(2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. (A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény „lakóhely”
fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyával tud igazolni.)
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
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a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója,
doktori (PhD) képzésben vesz részt,
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapképzésben, mesterképzésben osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű (a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2018/2019 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázatokat illetve az önkormányzati csatlakozási nyilatkozatot az EPER-Bursa
rendszerben kell kitölteni, véglegesíteni, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat hivatalánál benyújtani.
A települési önkormányzatok számára a részvétel önkéntes, a csatlakozási nyilatkozat
visszaküldése önmagában még nem jelent anyagi kötelezettség vállalást. A csatlakozási
nyilatkozat beküldési határideje: 2017. október 2. (postabélyegző).
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a
Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2017. október 03ig kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára.

Az ösztöndíj időtartama:



"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a
2017/2018. tanév második féléve és a 2018/2019. tanév első féléve);
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a
2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév, és a 2020/2021. tanév).

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
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A települési önkormányzatnak a pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását
kell elvégeznie, valamint az EPER rendszerben rögzíti, melynek határideje: 2017. december
07. A települési önkormányzat 2017. december 11-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a
helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER –
Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat
döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat. Az elmúlt években
Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „A” típusú pályázók köréből 10 főt
támogatott 10 hónapig, 2013-ig 2.000,- Ft/hó/fő összeggel, 2014-től 4.000,- Ft/hó/fő
összeggel, 2015-től pedig 5.000,- Ft/hó/fő összegű támogatást kaptak a pályázók.
A csatlakozás előtt idén is megfontolásra ajánljuk az alábbiakat:
 a pályázatok elbírálásához sajnos nem mindig adnak valós alapot a nyilatkozatok,
igazolások, még akkor sem, ha az előző éveket vesszük figyelembe, amikor is a
pályázóknál környezettanulmány is készült (idén is készülhet) a Közös Önkormányzati
Hivatal szociális ügyintézőinek és az érintett Bizottság tagjainak segítségével;
 az Önkormányzat két részletben utalja el a Bursa célszámlára – a Támogatáskezelő
részére – az önkormányzati támogatás összegét, a tanulók viszont ezt csak több hónap
elteltével kapják meg.
 azt is figyelembe kell venni, hogy vannak olyan, szociálisan valóban rászoruló
tanulók, akiknek ez a kismértékű támogatás is tényleges segítséget jelent!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést
megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
„A” variáció
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2017. október 02.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v.

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában összesen …….
(javaslat: 500.000,-) …… Ft támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2018.
évi költségvetésben kell tervezni.
Határidő: 2018. évi költségvetés tervezése
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
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3.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. októberi Képviselőtestületi ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási
összegről.
Határidő: 2017. októberi Képviselő-testületi ülés
Felelős : Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v.

4.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok (a pályázatok
beérkezését követően) elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottságát.
Határidő: az elbírásra: 2017. novemberi bizottsági ülés
Felelős: Dr. Harag László elnök
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v.

„B” variáció
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. szeptember 12.
dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrások v.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket
támogató alapból
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak
nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat
2017. évi költségvetésében 6.100.000,- Ft értékben.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 66/2017. számú határozatában
elfogadta a 2017. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú
melléklete.
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Szabályzat értelmében egy-egy
döntésnél csak az adott pályázati időszakban megvalósuló programokra nyújthatnak be
kérelmet a civil szervezetek, illetve városrészek. Ezért fontos, hogy a kérelmek elbírálásánál
körültekintően járjanak el és figyeljenek arra, hogy minden időszakban álljon rendelkezésre
megfelelő összeg a támogatások odaítéléséhez.
A beérkezett kérelmek:
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek
érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt
Képviselő-testület elé:

I.

CIVIL KERET (Rendelkezésre álló összeg: 985.000,- Ft)

1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szentgotthárd kérelme:
Az Egyesület azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a ljubjanai tűzoltókiképző központba történő látogatásukhoz – amely a Vas Megyei Szent Flórián
Tűzoltó és Polgárvédelmi Szövetség segítségével valósul meg – anyagi támogatást
nyújtson.
A kérelem a szabályzat értelmében nem feltétlenül támogatható, hiszen csak az
egyesület tagjait érinti és nem Szentgotthárdon valósul meg, azonban a város önkéntes
tűzoltó egyesületén fejlődése a város érdeke is, így adott esetben megfontolandó a
támogatás megítélése – és akár a jövőre nézve a szabályzat ilyen irányú, következő évi
módosítása is.
Az igényelt támogatás összege: 50.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 5 fő
A benyújtott pályázat nem felel meg a Szabályzatnak.
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2. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány kérelme:
Az Alapítvány az Arany János programsorozat megvalósításához kéri az
Önkormányzat támogatását. Március 2-án fogja ünnepeli az Arany János Általános
Iskola, hogy felvette Arany János nevét, így egy programsorozattal készülnek, amely
október elején indul egy évfolyamonként meghirdetett rejtvényfüzettel. De lesz még
kiállítás, rendhagyó irodalomóra, évkönyv, gálaműsor és Arany-nap is.
Szórólapokra, meghívókra, plakátokra, oklevelekre és tájékoztatófüzetekre van
szükségük, ehhez azonban nem áll rendelkezésre színes nyomtató és nem is kapott
engedélyt az iskola ennek megvásárlására. Így az Alapítvány szeretné egy nyomtató
beszerzésével segíteni a programsorozat megvalósítását.
Az igényelt támogatás összege: 49.990,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 321 fő
A benyújtott pályázat részlegesen megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.2 a)/
3. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelme:
Az Egyesület minden év decemberében megszervezi a szeretet programot, amelynek
keretében karácsonyi csomagokat osztanak a legidősebbeknek, meglátogatják őket,
illetve egy klubkarácsonyt is szerveznek.
Kb. 40 fő, 80 év feletti szentgotthárdi nyugdíjas kaphat így egy kis karácsonyi
csomagot, a klubkarácsony pedig lehetőséget teremt az egyedül élő idősek számára is,
hogy a várakozás időszaka szebben teljen.
Az igényelt támogatás összege: 80.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma:250 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.1 e)/
4. Szentgotthárdi Énekegyesület kérelme:
Az Egyesület már harmadik alkalommal szervezi meg a karácsonyi hangversenyt a
Nagyboldogasszony templomban, amelyen a város gyermek és felnőtt kórusai lépnek
fel. 5-6 kórus karácsonyi műsora teszi meghitté az ünnep előtti készülődést, ilyenkor
lehetőség nyílik a találkozásra, beszélgetésre. A koncert után az Egyesület
megvendégeli a kórusokat, ehhez kérik az Önkormányzat támogatását. Emléklapok,
meghívók, plakátok költségeit az Egyesület saját forrásból biztosítja.
Az igényelt támogatás összege: 265.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 200 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.1 c) és e)/
5. Szentgotthárdi Civil Fórim (Harmónia Egészségvédő Kör) kérelme:
A Harmónia Egészségvédő Kör az őszi-téli egészségvédő napok szerevezésének
költségeihez kéri az Önkormányzat támogatását. AZ „Iránytű az egészséghez”
programsorozat keretében előadások, túrák, szűrővizsgálatok és karácsonyi készülődés
is várja majd az érdeklődőket.
Az igényelt támogatás összege: 73.000,- Ft
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Az érintettek/résztvevők száma: 290-300 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.3 a)/
6. Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület kérelme:
Az Egyesület az óévi találkozó adventi, karácsonyi program szervezéséhez kéri az
Önkormányzat támogatását. A rendezvényt több helyszínen valósítják majd meg, hogy
mindenki megtalálhassa a hozzá közel álló programot, így lesznek kézműves
foglalkozások, és kulturális programok is, valamint egy zenés táncest. A
meghívottakat, résztvevőket és közreműködőket megvendégelik és ehhez az
Önkormányzat anyagi támogatását kérik.
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 130 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.1 e)/
7. SZEMLE Egyesület kérelme:
Az Egyesület idén is készül adventi programmal a Templomgalériában, amely
keretében egy kiállítással készülnek. A szentendrei Vajda Lajos Stúdió alkotóinak
(Bukta Imre, Lugossy László, Zámbó István, Szirtes János és Molnár Ágnes Éva)
műveiből nyílik majd kiállítás.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 100 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.1 e)

II.

VÁROSRÉSZI KERET (Rendelkezésre álló összeg: 1.235.000,- Ft)

8. Rábafüzesért Egyesület kérelme:
Az Egyesület a Rábafüzes városrészen rendezendő Mikulás napi ünnepséghez, illetve
a karácsonyi készülődés programhoz kéri az Önkormányzat támogatását. Az ünnepség
keretében Mikulás csomagokat adnak a résztvevő gyerekeknek, a karácsonyi
készülődés keretében pedig mézeskalácsot készítenek.
Az igényelt összeg a városrészi keretből rendelkezésre áll.
Az igényelt támogatás összege: 70.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 75 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.1 e)/
9. Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat kérelme:
A városrészi önkormányzat Zsidán az idősek adventje program szervezéséhez igényli
az Önkormányzat támogatását, amelynek keretében sor kerül az adventi koszorú
megáldására és a városrész idő polgárainak vacsorával történő megvendégelésére.
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Az igényelt összeg a városrészi keretből rendelkezésre áll.
Az igényelt támogatás összege: 215.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 60-70 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.1. e)/
10. Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat kérelme:
A városrészi önkormányzat a Máriaújfaluban megvalósuló Mikulás ünnepséghez
igényli az Önkormányzat támogatását, amelynek keretében egy-egy mikulás
csomaggal ajándékozzák meg a városrészen élő gyermekeket.
Az igényelt összeg a városrészi keretből rendelkezésre áll.
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 50-60 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.1 e)/
11. Rábakethely Városrészi Önkormányzat kérelme:
A városrészi önkormányzat a Rábakethelyen megvalósuló Gyermekek Mikulása,
adventi hangverseny és idősek karácsonya programokhoz igényli az Önkormányzat
támogatását, amelynek keretében egy-egy mikulás csomaggal ajándékozzák meg a
városrészen élő gyermekeket, megszervezik a már hagyománnyá vált adventi
hangversenyt és a városrész idős lakóinak is készülnek programmal.
Az igényelt összeg a városrészi keretből rendelkezésre áll.
Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 440 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.1 e)/
12. Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme:
Az Egyesület a Farkasfa városrészen megvalósuló idősek napja és Mikulás
ünnepséghez kéri az Önkormányzat támogatását. Előbbit októberben tartják, kulturális
műsorral és vendéglátással készülnek a legidősebbeknek, utóbbin, decemberben pedig
mikulás csomagokkal lepik meg a gyerekeket.
Az igényelt összeg a városrészi keretből rendelkezésre áll.
Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 60-60 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.1 b) és e)/
13. Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme:
A nemzetiségi önkormányzat az idősek napja alkalmából a Sok-szin-pad Társulat
előadásával készül a rábafüzesi városrész nyugdíjasainak, illetve további kulturális
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programmal és vendéglátással is készülnek – ehhez kérik az Önkormányzat anyagi
támogatását.
Az igényelt összeg a városrészi keretből rendelkezésre áll.
Az igényelt támogatás összege: 50.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 60 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.1 b)/
14. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelme:
Az Egyesület a jakabházi idősek napja rendezvény költségeihez kéri az Önkormányzat
támogatását, amelynek keretében kulturális műsorral és vendéglátással készülnek a
városrész idős lakói részére.
Az igényelt összeg a városrészi keretből rendelkezésre áll.
Az igényelt támogatás összege: 70.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 24 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.1 b)/
15. Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat kérelme:
A városrészi önkormányzat a rábatótfalusi idősek karácsonya rendezvény költségeihez
kéri az Önkormányzat támogatását, amelynek keretében kulturális műsorral és
vendéglátással készülnek a városrész idős lakói részére a karácsonyi időszakban.
Az igényelt összeg a városrészi keretből rendelkezésre áll.
Az igényelt támogatás összege: 50.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 100-120 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.1 e)/

III.

SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM ÉVES KERETE
(Rendelkezésre álló összeg: 238.000,- Ft)

16. Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme:
A Fórum az idei évi Civil Szervezetek Baráti Találkozója szervezési költségeihez, az
Év Civil Szervezete Díj átadásához és pénzjutalmához, a Vas Megyei Civil
Információs Centrummal közösen szervezendő KÉK fórum költségeihez, valamint a
civil irodába padlószőnyeg vásárlásához kéri az Önkormányzat támogatását. A
rendezvények segítik a civil szervezetek működését, tapasztalatcseréjét, a díj pedig
ösztönzi őket. Az irodában már szükséges egy padlószőnyeg lerakása a padló állapota
miatt.
A Fórum éves keretéből az igényelt összeg rendelkezésre áll.
Az igényelt támogatás összege: 238.000,- Ft
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Az érintettek/résztvevők száma: 300 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának / 9.9)/

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat
Civil
szervezet/Városrész

Igényelt összeg

Program/Feladat
I.

Civil referens
javaslata

CIVIL KERET

Ljubljanai tűzoltó kp.
látogatása

50.000,-

50.000,-

Arany János programsorozat

49.990,-

49.990,-

Decemberi szeretet program

80.000,-

80.000,-

Karácsonyi hangverseny

265.000,-

265.000,-

Őszi-téli egészségvédő napok

73.000,-

73.000,-

Rába-vidék Szlov. Ny. E.

Óévi találkozó

100.000,-

100.000,-

SZEMLE Egyesület

„Szentek közössége” kiállítás

200.000,-

200.000,-

ÖTE Szentgotthárd
Iskolánk Tanulóiért
Alapítvány
Szentgotthárdi
Nyugdíjas Egyesület
Szentgotthárdi
Énekegyesület
SZCIF Harmónia
Egészségvédő Kör

Rendelkezésre áll:

985.000,- Ft

Beérkezett igény:

814.990,- Ft

Civil referens javaslata:

814.990,- Ft
II.

Rábafüzesért Egyesület
Zsida-Zsidahegy Vár.
rész Önk. kérelme
Máriaújfalu Vár. rész
Önk. kérelme

VÁROSRÉSZI KERET

Mikulás nap, karácsony

70.000,-

70.000,-

Idősek adventje

215.000,-

215.000,-

Mikulás nap

100.000,-

100.000,-

300.000,-

300.000,-

150.000,-

150.000,-

Farkasfa Jövőjéért
Egyesület

Gyerekek Mikulása, adventi
hangverseny, idősek
karácsonya
Idősek napja és Mikulás
ünnepség

Német Nemzetiségi Önk.

Idősek napja

50.000,-

50.000,-

Jakabházi Falusz. és
Hagy.őrz. Egyesület

Idősek napja

70.000,-

70.000,-

Rábakethely Vár. rész
Önk. kérelme
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Rábatótfalu Vár. rész
Önk. kérelme

Idősek karácsonya

50.000,-

Rendelkezésre áll:

1.235.000,- Ft

Beérkezett igény:

1.005.000,- Ft

Civil referens javaslata:

1.005.000,- Ft

III.
SZCIF

50.000,-

SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM ÉVES KERETE
CISZEBAT, Év Civil
Szervezet Díj 2017, KÉK,
eszközbeszerzés

238.000,-

Rendelkezésre áll:

238.000,- Ft

Beérkezett igény:

238.000,- Ft

Civil referens javaslata:

238.000,- Ft

238.000,-

Egyéb információk
A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.
Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek
igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött
beszámoló igazolását az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők.
A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az
előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható.
A Fórum minden kérelmet támogatásra javasol, a civil keret maradványát pedig jótékony
célra javasolja felhasználni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
Hatásvizsgálat
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi
alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében 6.100.000,- Ft értékben, amelyet ez év folyamán szét kell osztani a
városrészek és a civil szervezetek között.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi,
pénzügyi feltételek?
Igen.
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3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az
önkormányzatnak mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek
felhasználására – így azokat akik nem számolnak el vagy a támogatást nem arra
használják fel amire kapták, így a következő évben nagy valószínűséggel nem
kaphatnak támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból fenntartható.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően
használják fel a támogatást, vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az
elszámolás – a hivatali kontroll.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem vagy csak
nehézségek árán valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek. Mivel az előző
években a támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati feladatok ellátásához is
kapcsolni, így ha a civil támogatások elmaradnak ez valamilyen szinten az
önkormányzatot is hátráltatja.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd
az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző
köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret
terhére a(z)
a.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szentgotthárd ljubljanai látogatás költségeinek
fedezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017.
október 20-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. november 30.
b.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Arany János programsorozat szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. október 20-ig átutalja
a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. december 31.
c.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület december szeretetprogram szervezésére
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. november 15ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
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Elszámolási határidő: 2017. december 31.
d.) Szentgotthárdi Énekegyesület karácsonyi hangverseny szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. november 15-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. december 31.
e.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő kör őszi-téli egészségvédő
napok szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy
2017. október 20-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. december 31.
f.) Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület óévi találkozó szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. november 15-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. december 31.
g.) SZEMLE Egyesület „Szentek közössége” kiállítás szervezésére irányuló kérelmét
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. november 30-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. december 31.
h.) Rábafüzesért Egyesület Mikulás nap és karácsonyi készülődés szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. november 30-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. december 31.
i.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat idősek adventje program szervezésére
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a
Pénzügy részére 2017. december 20-ig kell eljuttatni.
j.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat Mikulás napi program szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy
részére 2017. december 20-ig kell eljuttatni.
k.) Rábakethely Városrészi Önkormányzat adventi programsorozat (Gyerekek
Mikulása, adventi hangverseny, idősek karácsonya) szervezésére irányuló kérelmét
…….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy részére
2017. december 20-ig kell eljuttatni.
l.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület idősek napja és Mikulás ünnepség szervezésére
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. október 20-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. december 31.
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m.) Német Nemzetiségi Önkormányzat idősek napja szervezésére irányuló kérelmét
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. október 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. november 30.
n.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület idősek napja szervezésére
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. október 20-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. december 31.
o.) Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat idősek karácsonya szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy
részére 2017. december 20-ig kell eljuttatni.
p.) Szentgotthárdi Civil Fórum CISZEBAT szervezésére, Év Civil Szervezete Díj 2017
átadására és eszközbeszerzésre irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget
a Pénzügy 2017. október 20-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. december 31.
Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével.
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 20.) pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2017. szeptember 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez a csatolt pdf
állományban találhatóak. (4. számú melléklet)
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1. sz. melléklet
Szabályzat
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 2017. évi Civil Alap
felosztásáról
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi
költségvetése Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap (a továbbiakban:
Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet tartalmaz, amelyből elsősorban
szentgotthárdi civil szervezetek, valamint városrészek számára nyújtható támogatás,
amely
a
településrészeken
jelentkező
önkormányzati
feladatok
elvégzésének
finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön önkormányzati
döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A támogatással a
támogatottaknak el kell számolniuk.
2.) Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja
fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az
előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.
3.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján a „Civilek és az
Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált Támogatásigénylő
lap kitöltésével, a hozzá tartozó mellékletek csatolásával és határidőre a Hivatalba, a civil
referenshez történő eljuttatásával. Kizárólag egy pályázatban, az adott megvalósítási
időszakban rendezendő programokra, rendezvényekre, feladatokra nyújthatnak be
kérelmet.
4.) Támogatást kérhet elsősorban – de nem kizárólagosan – az a bíróság által bejegyzett civil
szervezet vagy alapítvány, melynek a székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban
együtt említve őket: civil szervezet) és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági
bejegyzést és a beszámoló letétbe helyezését igazolni kell a pályázat benyújtásával
egyidejűleg A beszámoló kapcsán a törvényben előírtaknak megfelelő időpontban megtett
legutolsó letétbe helyezést kell igazolni. Ennek megfelelően a május 31. előtt beadott
pályázat esetén a 2016-ban történt letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott
pályázat esetén a 2017-ben megtett letétet kell igazolni.
Amennyiben a pályázat
benyújtása még május 31. előtt megtörténik, de a kifizetésre csak ezt követően kerül sor,
úgy a 2017. évi letétbe helyezést még a kifizetés előtt igazolni kell. A beszámoló letétbe
helyezésének igazolására utólag, a pályázat beadását követően nincs mód.
5.) Az Alap egy részére a településrészi önkormányzatok, a településrészeken működő
civil szervezetek pályázhatnak maximum évi 300.000,- Ft értékben a településrészen
megvalósuló programokra. Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy
összegben, akár részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és
kötelező mellékletei mögé a városrési önkormányzat, illetve civil szervezet köteles a
megvalósítandó programokról, elvégzendő feladatokról részletes költségvetést
csatolni.
6.) Az Alapból 1.000.000,- Ft-ot el kell elkülöníteni a Magyarországi Szlovének Szövetsége
részére a Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségeihez.
7.) Az Alapból évi maximum 500.000,- Ft-ra pályázhat a Szentgotthárdi Civil Fórum, amely
összeg az általuk szervezett rendezvényekhez (pl.: Civil Nap, Kistérségi Forgatag,
CISZEBAT, stb.), illetve a civil iroda működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez
használható fel.
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8.) Az Alap mindenkori maradványösszege a következő évi keretbe kerül át, így azzal az
összeggel emelkedik a következő évi keret.
9.) A civil szervezetek, alapítványok a helyben megvalósuló társadalmi, kulturális életét
színesítő tevékenységek támogatására, programok szervezésére, feladatok ellátására
pályázhatnak, az alábbiak szerint:
9. 1. Kulturális feladatok
a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése
b) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése
c) Hangversenyek, zenei programok szervezése
d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése
e) Adventi, karácsonyi programok szervezése
f) Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.)
g) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése
h) Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának szervezése,
amely helyben valósul meg
9.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása
a) Iskolai versenyek szervezése
b) Nyári táborok szervezése
c) Egyéb oktatási feladatok szervezése
9.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok
a) A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő,
egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós előadások szervezése, stb.)
9.4. Ismeretterjesztő feladatok
a) Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait érintő
ismeretterjesztő előadások szervezése
9.5. Szabadidősport szervezése
a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények
szervezése a szabadidő sport területén
9.6. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása,
fejlesztése
a) a város intézményeinek, nevezetességeinek, természeti és egyéb értékeinek
fejlesztésére irányuló tevékenységek,
b) a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek,
c) helytörténeti kutatások folytatására és annak eredményeinek közzétételére,
bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek.
9.7. Környezetvédelem
a) A környezet megőrzése és fenntartásában,
megvalósításában való szerepvállalás

a

Zöld

Szentgotthárd

program

9.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli
településeken
a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése
9.9. Civil Iroda működtetése
10.)
A pályázat benyújtásához szükséges a támogatásigénylő lap, írásos kérelem a
megvalósítandó program, ellátandó feladat részletes leírásával, valamint egy írásos
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beszámoló a civil szervezet elmúlt évi – a város kulturális, sport és civil életét színesítő
– tevékenységéről. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít a
civil szervezetek rendezvényeinek, ellátott feladatai hatékonyságának, jellegének
vizsgálatára, továbbá előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős
részét érintik.
11.)
A civil szervezet támogatási igényéhez mellékelnie kell a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló
nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1)
bekezdése szerinti érintettségről, továbbá a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a értelmében az Országos
Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló feladását igazoló postai
feladóvény másolatát, elektronikus úton benyújtott beszámoló esetében az erről
szóló igazolást.
12.)
Amennyiben nem szentgotthárdi illetve településrész vonatkozásában nem
településrészen működő civil szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet
fokozott figyelemmel kell megvizsgálni.
13.) A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező
kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni
kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés
kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. Amennyiben a Fórum
nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.
14.) A Civil Alapból igényelhetnek támogatást a szentgotthárdi római katolikus, református és
evangélikus egyházközösségek is ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint a
civil szervezetek.
15.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő
összegről.
16.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az
Önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok
megvalósítását vállalja fel.
17.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a
2017. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az
abban az időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni:
1. megvalósítási időszak: 2017. április 1. – 2017. június 30.
Benyújtási határidő: 2017. április 12. 16.00 óra
2. megvalósítási időszak: 2017. július 1. – 2017. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2017. június 9. 12.00
3. megvalósítási időszak: 2017. október 1. – 2017. december 31.
Benyújtási határidő: 2017. szeptember 8. 12.00 óra
18.) A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét.
19.) Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja
gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget.
20.) Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a
támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket,
támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló
beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést kezdeményez.
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21.) A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a
kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak
megfelelően bizonylatokkal és írásos beszámolóval – településrészek esetében
legalább írásban benyújtott beszámolóval - köteles igazolni. Amennyiben a megkötött
támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első írásos felszólításig a támogatott
szervezet nem számol el a felhasználásról akkor a támogatást köteles az Alapba
visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a támogatást az Alapba, ha a
2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének
törvényes határidőben nem tesz eleget. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a
jegybanki alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított
kamattal együtt köteles visszafizetni.
22.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,
a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
c.) amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak,
d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll
fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az
ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,
e.) amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját
határidőben nem helyezte letétbe.
Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 66/2017. számú határozatában
fogadta el 2017. március 29-én.
Szentgotthárd, 2017. március 29.
Huszár Gábor
polgármester
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2. sz. melléklet
Ikt. sz.: ……/2017.
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11.,
képviselője: Huszár Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről …… (székhelye: ………, adószáma: ……………, bankszámlaszáma: …………, képviselője:
…………) – a továbbiakban Támogatott
között az alábbiak szerint:
1.) A Támogatott civil szervezet, mely az Önkormányzattól a 2014. évi „Civil szervezeteket
és városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt.
2.) Az Önkormányzat …... számú Képviselő-testületi határozata ….. pontja értelmében
az Alap terhére a Támogatott részére egyszeri ………,- Ft azaz …… 00/100 forint
támogatást
nyújt
a
…………………………………………
programhoz.
Az összeget az Önkormányzat ………-ig átutalja a Támogatott által megjelölt
bankszámlára.
3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott
a.) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja,
b.) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő
szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és
c.) eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban
meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének.
4.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal
köteles igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét.
A pénzügyi elszámolás végső határideje: ………………
Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a
támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a
támogatást az Alapba, ha jelen megállapodás 3. c.) pontjában foglalt feltételnek törvényes
határidőben nem tesz eleget. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki
alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt
köteles visszafizetni.
5.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,
a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
c.) amely nem felel meg az Önkormányzat 66/2017. számú Képviselő-testületi
határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil
szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról szóló szabályzat
előírásainak,
d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll
fenn,
e.) amelyik a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét
az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte vagy
f.) amelyik az előző évi beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe a 2011. évi
CLXXV. törvényben előírtak szerint.
6.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján
lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek, az erről szóló …………………… kelt nyilatkozat a jelen
megállapodás elválaszthatatlan melléklete.
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A szerződő felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Szentgotthárd, ………………………

………………………………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviseli: Huszár Gábor polgármester

Jogi ellenjegyzés:
………………………………………………………
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

………………………………………………………
…………………
Képviseli: …………………

Pénzügyi ellenjegyzés:
……………………………………………
Somorjainé D. Zsuzsanna
pénzügyi vezető
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3. sz. melléklet
Szentgotthárdi Civil Fórum
Szentgotthárd
Széll K. tér 7.

Tárgy: kérelmek véleményezése

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Képviselő-testület 2017. márciusi ülésén fogadta el Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét és
Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló
szabályzatot. A programterv és szabályzat biztosítja, a Civil Alap szabályozott keretek
közti felosztását.
A szabályzat 3. pontja szerint: az adott megvalósítási időszakban rendezendő
programokra, rendezvényekre, feladatokra nyújthatnak be kérelmet.
A Szabályzat 12. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket, a
Szentgotthárdi Civil Fórummal, a Képviselő-testület döntését megelőző előkészítő
szakaszban előzetesen véleményeztetni kell.
A Szabályzat 15. pontja szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt
a civil szervezetet, amely az önkormányzat és a Civil Fórum közös éves cselekvési
programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja fel.
A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége áttekintette a pályázatokat és kialakította
javaslatát. A véleményezésnél figyelembe vettük, hogy a kérelmező szervezet milyen
aktivitást mutat, a városban megvalósuló programokban való részvétel tekintetében,
továbbá milyen a kapcsolódása a Szentgotthárdi Civil Fórumhoz.
A kérelmező civil szervezetek tagjai a Civil Fórumnak, tevékenységük és programjaik a
felnőtt lakosság széles körét, vagy tanuló gyermekek javát szolgálja.
A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok figyelembevételével, a kérelmek
vonatkozásában a következő javaslatot teszi:
Javasoljuk a Civil Alapra benyújtott pályázatokat a kérelmezett összegben
támogatni.
A városrészi alapra benyújtott kérelmeket a kért mértékben megítélni a
támogatást.
A Civil Alap fennmaradó összegét javasoljuk jótékony célra fordítani: idős,
rászorulók és nagycsaládosok, rászoruló családok karácsonyi ajándékozására
fordítani. Eljuttatása a Nyugdíjas Egyesületen, Családsegítő Szolgálaton
keresztül valósuljon meg.
Szentgotthárd, 2017. szeptember 18.
Tisztelettel:
Cziráky László
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Tárgy: PresiDance TSE kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
PresiDance TSE tisztségviselői a csatolt kérelemmel fordultak a Tisztelt Képviselő-testülethez
(lásd: 1. számú melléklet), amelyben anyagi támogatást kérnek az októberi táncgálájuk
megrendezéséhez. A PresiDance Táncgálát 2. alkalommal rendezi meg a szentgotthárdi
táncegyesület, ahol a növendékeinek biztosít fellépési lehetőséget. A műsor 2017. október 28án lesz a Színházban. Az este folyamán közel 100 helyi és környékbeli gyerek lép fel, akik
június óta készülnek erre a műsorra.
Az Egyesület 2016-ban alakult, de már több éve tartanak Szentgotthárdon táncórákat, az
egészen ifjú korosztálytól a felnőttekig. A fellépők korát tekintve megtalálhatók a 3 éves
kortól a 15 évesekig.
A gála anyagi vonzatát tekintve jelentős költségekkel kell számolnia az Egyesületnek,
amelyeket a kérelmében vázolt is. Jelenleg még a pontos költségek nincsenek meg, de a
kérelemben olvashatók szerint a következő tételekkel kell számolni a szervezőknek:
 Színház bérleti díj: 25.000 Ft
 Hangtechnika: 30.000-50.000 Ft
 Fénytechnika: 80.000-100.000 Ft
 Tánc ruhák: 100.000 Ft
 Italok: 20.000 Ft
 Műsorvezető: 30.000 Ft
 Vendégelőadók: (egyeztetés alatt)
Az egyesület a támogatás ellenszolgáltatásaként média megjelenést, közösségi oldalon
megjelenést vállal.
Az előterjesztés 1. számú mellékletében található, ebben a kérelmező arra kéri a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a II. PresiDance Táncgála megrendezését anyagi támogatásával
segítse elő és erre 250.000,- Ft-ot az Egyesület számára biztosítani szíveskedjen.
A kérelemben nem szerepel, de az Egyesület a rendezvényt idén belépőjegyesre tervezi,
illetve a rendelkezésre álló színházi hangtechnika használatát a színházi bérleti díj már
tartalmazza. A fénytechnikai igényük nem elégíthető ki a színházi technikával, ehhez külső
szolgáltatót vonnak be - a PKKE információi szerint.
HATÁSVIZSGÁLAT
1. Mi indokolja, miért szükséges?
Támogatás mellett szól, hogy szentgotthárdi egyesület közel 100 növendéke vesz részt
a rendezvényen, illetve a szülők és érdeklődők egy színvonalas fellépésen nézhetik meg
hozzátartozóikat, továbbá jó alakalom arra, hogy népszerűsítse a táncot városunkban.
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2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Az Önkormányzat költségvetésében ilyen támogatást nem tervezett.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns kérdés.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nem releváns.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Az Egyesületnek a bevételekből (jegybevétel, szponzori támogatások) kell finanszírozni
a kiadásokat vagy nem tart6ja meg a rendezvényt. Az önkormányzat előzetesen
ígéretet nem tett és kötelezettséget nem vállalt e rendezvény kapcsán
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Támogató döntés esetén támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és
elszámolásának ellenőrzése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete PresiDance TSE
kérelmét, fedezet hiányában NEM tudja támogatni.
B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete PresiDance TSE kérelmét
………….,- Ft összegben támogatja, a ………………. terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2017. szeptember 13.

A.

Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
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Tárgy: Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, amelyben
kottatartó mappák, utazási költségek és a Kodály-év alkalmából rendezendő vetélkedő
költségeinek fedezéséhez kér támogatást a Képviselő-testülettől.
Az együttesek próbái, valamint a fellépések során kottatartó mappákra lenne szüksége az
Alapítványnak, mely a kották tárolását, lapozhatóságát biztosítják – akár külső fellépések
alkalmával is - valamint az együttesek egységes színpadi megjelenését is biztosítják a
fellépések alkalmával.
A nem szentgotthárdi fellépések során az együttesek utazási költsége merül fel, melyet az
Alapítvány szeretne finanszírozni.
Másik tervezett tevékenységük egy Zenetörténeti vetélkedő szervezése a SzentgotthárdKörmend-Őrség térségek általános és gimnáziumi tanulói számára a Kodály év alkalmából. A
vetélkedő a jubiláló magyar zeneszerző, és a világhírű és azóta határainkon kívül is szívesen
alkalmazott zenepedagógiai-módszer kialakítója előtt tiszteleg. A csoportos formában
tervezett vetélkedő célja, az ifjúsági korosztály ismereteinek bővítése a témában, és a magyar
zenetörténet kiemelkedő műveinek megszerettetése.
A felmerülő költségek részletesen:
Kottatartó mappák 2.400. Ft/db 35 db
84.000. Ft
Utazási költségek
60.000. Ft
Jutalomkönyvek vetélkedő győzteseknek
36.000.Ft
Összes: költség:
180.000. Ft.
A felmerülő költségekhez 120.000. Ft Önkormányzati támogatást kér az Alapítvány, a
fennmaradó 60.000. Ft-ot önerőből tervezik finanszírozni.
Hatásvizsgálat
7.) Mi indokolja, miért szükséges?
A támogatás az együttesek fellépéseihez, munkájához nagy mértékben hozzájárul. Az
együttes Szentgotthárdot is képviseli így megjelenésekor a városról is képet kapnak
akik látják őket. A tervezett vetékedő amellett hogy Kodály Zoltán munkásságával
ismerteti meg a vetélkedőben részt vevőket ls a nézőket is, amellett szintén
Szentgotthárdot is képbe hozza, hiszen itt találkoznak versenyzők, tanárok, szülők.
8.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi,
pénzügyi feltételek?
A pénzügyi forrást az Önkormányzatnak – amennyiben megítéli a támogatást – meg
kell jelölnie.
9.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
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Nem releváns.
10.)

Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?

Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően
használják fel a támogatást, vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az
elszámolás – a hivatali kontroll.
11.)

Mi történik a fentiek elmaradása esetén?

Az együttesek fellépései nehézségekbe ütközhetnek amennyiben nem tudnak elutazni.
Kottatartók nélkül a jelenlegi feltételek szerint lépnek fel. A tervezett vetélkedő
vélhetően elmarad.
12.)

Az előterjesztés adminisztratív terhei:

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végzőknek vannak, majd az utalást
végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző
köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi
Muzsikáért Alapítvány kérelmét …… Ft-tal támogatja a ….. keret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi
Muzsikáért Alapítvány kérelmét nem tudja támogatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2017. szeptember 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet
I.sz.:

Tárgy: támogatási kérelem

11/2017.

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Szentgotthárd
Széll K. tér 11.
9970
Tisztelt Önkormányzat!
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány pályázatot nyújt be a Szentgotthárd Város
Önkormányzatához 2017 őszi programjainak támogatására.
Alapítványunk 2002-től működik, fő tevékenységünkben Szentgotthárd város
kulturális életét próbáljuk színesíteni elsősorban zenei rendezvényekkel, mellette
támogatást nyújtunk a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges tanulóinak
tanulmányaihoz.
A 2017 őszi időszakban két tevékenységre szeretnénk támogatást kérni:
Hangversenyek Szentgotthárd térségében
Zenetörténeti vetélkedő szervezése.
A 2017 őszi időszakban hat fellépést szeretnénk az Ifjúsági Fúvószenekar, és az
Ifjúsági Énekegyüttes számára szervezni: Ezek a következők:
Október 6.
Aradi vértanúk napi megemlékezés a Rátóti emlékparkban. Fellépő az Ifjúsági
Énekegyüttes.
Október 14.
Kórustalálkozó Szentgotthárdon. Fellépő Ifjúsági Énekegyüttes
December 14.
Adventi koncert Magyarlakon. Fellépő: Ifjúsági Fúvós együttes.
December 17.
Adventi hangverseny Szentgotthárdon: Fellépő: Ifjúsági Énekegyüttes
December 20.
Hangverseny a Fővárosi Pszichiátriai Betegek Otthonában, Szentgotthárdon.
Fellépő: Ifjúsági Fúvószenekar.
December 21.
Őrségi Hangverseny, fellépő: Ifjúsági Énekegyüttes, Ifjúsági Fúvószenekar.
Az együttesek próbái, valamint a fellépések során kottatartó mappákra lenne
szükségünk, mely a kották tárolását, lapozhatóságát biztosítják – akár külső
fellépések alkalmával is - valamint az együttesek egységes színpadi megjelenését is
biztosítják a fellépések alkalmával.
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A nem szentgotthárdi fellépések alkalmával az együttesek utazási költsége merül fel,
melyet alapítványunk szeretne finanszírozni.
Másik tervezett tevékenységünk Zenetörténeti vetélkedő szervezése a
Szentgotthárd-Körmend-Őrség térségek általános és gimnáziumi tanulói számára a
Kodály év alkalmából. A vetélkedő a jubiláló magyar zeneszerző, és a világhírű és
azóta határainkon kívül is szívesen alkalmazott zenepedagógiai-módszer kialakítója
előtt tiszteleg. A csoportos formában tervezett vetélkedő célja, az ifjúsági korosztály
ismereteinek bővítése a témában, és a magyar zenetörténet kiemelkedő műveinek
megszerettetése.
A vetélkedő költségei közül a versenyzők jutalmazásához szeretnénk támogatást
kérni.
A felmerülő költségek részletesen:
Kottatartó mappák 2.400. Ft/db 35 db
Utazási költségek
Jutalomkönyvek vetélkedő győzteseknek
Összes: költség:

84.000. Ft
60.000. Ft
36.000.Ft
180.000. Ft.

A felmerülő költségekhez tisztelettel kérnénk 120.000. Ft Önkormányzati támogatást,
a fennmaradó 60.000. Ft-ot szervezetünk önerejéből tervezzük finanszírozni.
Tisztelt Önkormányzat!
Kérjük, támogassák elképzelésünket, különös tekintettel arra, hogy alapítványunk
Szentgotthárd kulturális és oktatási életének fejlesztése érdekében szervezi a
rendezvényt, és annak értékeit szeretnénk városunkban is bemutatni.
Szentgotthárd, 2017. szeptember 19.
Tisztelettel és köszönettel:
Csukly Gergely
Alapítvány elnöke
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2. sz. melléklet
Tárgy: Árajánlat
2-36/2017.
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány
Szentgotthárd
Deák Ferenc u. 1.

Megkeresésükre hivatkozva tájékoztatom Önöket, hogy autóbuszunk kilométerdíja 270
Ft + ÁFA, amennyiben a megtett kilométer alapján a költség nem éri el a 30.000 Ft-ot abban
az esetben a minimális díj bruttó 30.000 Ft.
Szentgotthárd, 2017. szeptember 20.

Tisztelettel:

Benkő János
ügyvezető
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3. sz. melléklet
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Tárgy: Bizottsági tagság megszűnése, új tag választása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. szptember 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság külső, nem képviselő tagja, Vörös Gábor
Szentgotthárd, Kiserdő utca 1/A. sz. alatti lakos 2016. augusztus 31-i ülésen vett részt utoljára
a bizottsági ülésen, így tagsága 2017.szeptember 1-jével megszűnik. Helyette új tagot kell
választani.
A Magyarország helyi önkormányzataitól szóló CLXXXIX. törvény 29. § (1) bek. e) pontja
értelmében az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha az önkormányzati
képviselő, annak az ülésnek az időpontjától, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át
nem vesz részt a képviselő-testület ülésén.
A 31.§ (1) kimondja, hogy az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnését ilyen
esetben a képviselő-testület határozatban állapítja meg.
A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjaira a fenti jogszabály 57.§ (1) szerint
az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogai és kötelezettségei vonatkoznak, amelyek
megegyeznek a Képviselőkével.
A Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(III.28.)
önkormányzati rendelete - SZMSZ - a 9.§ (3) bekezdése szerint az állandó bizottság nem
képviselő tagjait a bizottság elnöke és a polgármester együttes javaslata alapján a képviselőtestület választja meg. Nem képviselő tagok esetében törekedni kell arra, hogy a
megválasztott bizottsági tag olyan legyen, aki a bizottság által ellátott feladatok közül minél
több területen rendelkezik a napi tevékenységéből, munkájából adódó tapasztalatokkal, ezért a
bizottság munkájához fokozott segítséget tud adni.
A polgármester és az Eszközkezelő Önkormányzati bizottság elnöke együttesen Komáromi
József, Szentgotthárd, Kossuth L. u. 51. sz. alatti lakost javasolja bizottsági tagnak.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Vörös
Gábor Szentgotthárd, Kiserdő utca 1/A. szám alatti lakos Eszközkezelő
Önkormányzati Bizottsági tagsága a Magyarország helyi önkormányzataitól szóló
CLXXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés e) pontja értelmében 2017. szeptember 1-vel
megszűnt.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eszközkezelő
Önkormányzati Bizottság képviselő-testületen kívüli tagjává Komáromi József
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 51. szám alatti lakost választja meg.
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Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. szeptember 18.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Régióhő Kft-be jelölések
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Régióhő Kft ügyvezetője az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti levéllel keresett meg
bennünket 2017. szeptember 20-i keltezéssel:
A Régióhő Kft Körmend – Vasvár – Szentgotthárd városok önkormányzatainak közös
vállalkozása amely mindhárom városban szolgáltatja a távfűtést. A melléklet szerinti
kérdésekben: A Felügyelő Bizottság tagjairól illetve a könyvvizsgáló személyéről a kft
taggyűlése dönt, az egyes önkormányzatoktól jelölést kérnek. Ez a Felügyelő Bizottságnál
annál is inkább fontos, mert ebben a szervezetben minden városnak van képviselője. Ennek
megfelelően az ügyvezető jelölést csak arra kér akit Szentgotthárd Város Önkormányzata
szeretne ebben a szervezetben látni.
Virányi Balázs képviselő hosszú évek óta tagja a Felügyelő Bizottságnak és mint
Szentgotthárd energetikusa vélhetően szakmailag is oda tud figyelni a cég működésére.
A KFT könyvvizsgálatát sok éve végzi Dr. Abonyi János. Közvetlen kapcsolatunk vele nincs,
eddigi munkájával nem láttunk problémát – javaslom, hogy amennyiben ezt a könyvvizsgálói
feladatot végezni akarja, akkor jelöljük őt.
Kérem a T. képviselő-testületet, hogy az ügyvezető igazgatói tisztség ellátása érdekében az
alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni:
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Régióhő Kft.
felügyelő Bizottságába tagként
„A” variáció: Virányi Balázst
„B” variáció: …………… - t jelöli a 2017. szeptember 30-val kezdődő időszakra.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Régióhő Kft.
könyvvizsgálójának
„A” variáció: Dr. Abonyi János könyvvizsgálót
„B” variáció: …………… - t jelöli a 2017. szeptember 30-val kezdődő időszakra.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. szeptember 20.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
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1. számú melléklet
Feladó: Németh István <nemeth.istvan@regioho.hu>
Elküldve: 2017. szeptember 20. 12:51
Címzett: Sulics Hajnalka
Tárgy: FW: RÉGIÓHŐ Kft. FB tag és könyvvizsgáló
From: Németh István [mailto:nemeth.istvan@regioho.hu]
Sent: Wednesday, September 20, 2017 12:48 PM
To: 'titkarsag2@gmail.hu' <titkarsag2@gmail.hu>
Subject: RÉGIÓHŐ Kft. FB tag és könyvvizsgáló
Tisztelt Polgármester Úr!
Ez úton jelzem Önnek, hogy a RÉGIÓHŐ Kft. felügyelő bizottságának és
könyvvizsgálójának megbízatása ez év szeptember 29.-én lejár. A Társasági
szerződés értelmében Szentgotthárd tagnak (és minden tagnak) 1 fő jelölésére
van lehetősége. Kérem, szíveskedjék jelezni, hogy a jelenlegi FB-tag, Virányi
Balázs marad-e? Könyvvizsgálónk dr Abonyi János, az ő jelöléséről, vagy más
könyvvizsgáló jelöléséről is kérem, szíveskedjék róla is nyilatkozni a szükséges
taggyűlési határozat meghozatala érdekében.
Tisztelettel:
Németh István
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Tárgy: a 188/2017-es számú, a fürdő működését vizsgáló
munkacsoport beszámolójáról szóló határozat visszavonása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. szeptember 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
A képviselő-testület áprilisi ülésén fogadta el előterjesztésem egy független munkacsoport
felállításáról, a fürdő működésének vizsgálata céljából. A munkacsoport tagjai dr. Vancsura
Miklós, Csendesné Kóbor Ildikó és Domiter László voltak.
A munkacsoport az augusztusi ülésre elénk terjesztett egy négyoldalas dokumentumot, amely
egy összegző megállapítást tartalmazott, mindenfajta háttéranyag és csatolt melléklet nélkül.
Ez az anyag mindjárt az első bekezdésében közli, hogy az előterjesztésben szereplő kérdések
– melyeket a képviselő-testület is elfogadott a vizsgálat céljaként – nincsenek összhangban az
általam beadott előterjesztésben megfogalmazottakkal. Szükséges lenne tisztán látni, hogy
konkrét kérdéseket fogalmaztam meg, amelyekre konkrét válaszokat vártam, nem pedig egy
átfogó hatékonyság-vizsgálatot kezdeményeztem. Az anyag megtárgyalásakor kifogásoltam,
hogy az vizsgálat során készült jegyzőkönyveket nem állt módjában a testületnek látnia.
Egyértelmű, hogy egy vizsgálat során különböző háttéranyagokat, jegyzőkönyveket készít a
vizsgálatot végző, amelyeknek tartalmazniuk kell a vizsgálat tárgyát, a jegyzőkönyv
készültének helyét, a jelenlévők és a meghallgatottak névsorát, a vizsgált iratok
megnevezését, szigorú számadású nyomtatványok esetében annak sorszámát is.
A testületi ülésen Huszár Gábor polgármester kérdésemre elmondta, hogy ezek az iratok
minden bizonnyal megtekinthetők Vancsura elnök úrnál. A testületi ülés másnapján,
augusztus 31-én, 10:40-kor mobiltelefonján felhívtam dr. Vancsura Miklós urat és betekintést
kértem az iratokba, jegyzőkönyvekbe. (a telefon naplójáról készült fotó 1. sz. melléklet)
Vancsura úr néhány percnyi beszélgetésünk alatt közölte, hogy nem készültek ilyen iratok,
sem jegyzőkönyvek. A hívás után küldtem egy visszaigazoló e-mailt Vancsura úrnak, ennek
tartalma a 2. számú mellékletben található.
Szeptember 7-én egy újabb e-mailt küldtem dr. Vancsura Miklós úrnak, amelyben ismét
betekintést kértem a vizsgálati anyagokba, válaszában Vancsura úr ismét megerősítette, hogy
ő nem készített semmilyen jegyzőkönyvet a vizsgálat során. Ezt az e-mailt polgármester úr is
megkapta másolatban, szeptember 7-én, 13:43-kor.
Megállapítás:
Egy négy hónapig tartó vizsgálat során elképzelhetetlen és lehetetlen, hogy bármilyen
vizsgálati háttéranyag, jegyzőkönyv nélkül egy munkacsoport és annak vezetője egy összegző
megállapítást készítsen, legyen szó bármilyen egyszerűnek mondható ellenőrzésről is.
Egyértelműen kijelenthető, hogy a megkapott anyag nem szólt másról, mint a fürdő
igazgatójának mentesítéséről minden esetlegesen felmerülő felelősség alól és a kritikus
hangok elhallgattatásáról.
Egyes kérdések esetében mindig a más sokszor hangoztatott, kész tényként elfogadott
sablonválaszokat kapta a képviselő-testület. Példaként említhetjük a nagymértékű fluktuáció
okának vizsgálatát. A legkézenfekvőbb magyarázat erre természetesen az osztrák
munkaerőpiac elszívó hatása volt. Ezzel szemben csak az idei évben 15 fő távozott a fürdőből,
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nagyobb hányaduk egyáltalán nem Ausztriában dolgozik azóta, de a távozásának okáról
egyetlen volt alkalmazott sem lett megkérdezve. Említhetném még példaként a kiküldetési
rendelvények ellenőrzését is, természetesen a vizsgálat ezt is a legnagyobb rendben találta. A
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság utasítására az igazgatónő átadta
számomra a rendelvények másolatát, ezek a másolás miatt olvashatatlanok voltak, így
személyes betekintést kértem az iratokba. Ennek során nem egy olyan kifizetett rendelvényt
találtam, amelyik hiányosan voltak kitöltve, ami teljességgel szabálytalan. (A személyes
adatok kitakarásával a 3. sz. melléklet)
Kijelenthető tehát, hogy a képviselő-testület összességében egy jól megkoreografált anyagot
kapott kézhez, amely a fürdő vezetésének szájíze szerint készült, a valódi tényeket teljesen
figyelmen kívül hagyva. Ennek elfogadását nézve egyértelműen bebizonyosodott, hogy a
testület félre lett vezetve, ezzel együtt a szentgotthárdi polgárok is.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 188/2017-es számú, a
fürdő működését vizsgáló munkacsoport beszámolójáról szóló határozatát.
Határidő: : polgármester
Felelős: azonnal
Szentgotthárd, 2017.szeptember 18.
Lábodi Gábor sk.
önkormányzati képviselő

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Művészeti galéria kialakítása Szentgotthárdon
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. szeptember 27 - i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országos Szlovén Önkormányzat, a Magyarországi Szlovének Szövetsége és a Szlovén
Nemzetiségi Szószóló a csatolt levéllel (lásd: 1. sz. melléklet) kereste meg
Önkormányzatunkat.
A Magyarországi Szlovének Szövetsége és a Lendvai Galéria és Múzeum a szentgotthárdi
Szlovén Kulturális és Információs Központban immáron 16 éve szervezi meg a nemzetközi
művésztelepet, amelyet az elmúlt években már az Önkormányzatunk is kiemelt módon
támogatott. A művésztelepen készült műalkotások bemutatására alkalmas galéria
kialakításának gondolata már korábban is felmerült, idén a Magyar-Szlovén Kisebbségi
Vegyes Bizottság is támogatta a 1075/2017. számú határozatával:
„A KVB továbbra is javasolja a feleknek, hogy vizsgálják meg a Magyaroszági Szlovének
Szövetsége és Szentgotthárd város önkormányzatának bevonásával egy galéria
létrehozásának lehetőségét Szentgotthárd központjában.”
A Vegyes Bizottságon túl a levélírók is aktuálisan arra kérik Önkormányzatunkat, hogy
válasszunk egy olyan, tulajdonunkban lévő ingatlant, amely a galéria kialakítására
alkalmas lehet Szentgotthárdon. Ennek birtokában a novemberi Vegyes Bizottság ülésén
konkrét ajánlással lehet már előállni a helyszínt illetően, amely a továbblépéshez szükséges
támogatások előfeltétele is egyben.
Több lehetséges helyszín is felvetődött, leginkább azonban a Széll Kálmán tér 15. („lila
ház”) alatti önkormányzati ingatlan tűnik alkalmasnak a megvalósításra - mind a
tulajdonviszony, mind a kialakíthatóság, mind az elhelyezkedés szempontjából. Az összesen
83 m2 alapterületű üzlethelyiséget évek óta hirdetjük sikertelenül bérbe adásra.
A galéria kialakítását szlovén-magyar állami támogatásból tervezzük megvalósítani. A
városi főépítész által készített előzetes, négyzetméter alapú költségbecslés az előterjesztés 2.
számú mellékletét képezi, eszerint hozzávetőlegesen bruttó 31 M forintban állhat meg a
kivitelezés. A szakemberek előzetes véleménye alapján ingatlanban található két helyiség, egy
33,9 m² -es és egy 30,02 m² -es, alkalmasnak bizonyulna a képzőművészeti alkotások
kiállítására. A korábban közlekedőként, konyhaként, kamraként és fürdőként funkcionáló
terekben megfelelő átalakítással kialakítható kétnemű/akadálymentes vizesblokk illetve egy
kis ruhatár is. Az akadálymentes megközelítéshez rámpa kialakítására nincs szükség, az
akadálymentes parkoló az épület előtti burkolt köztéren építési munka nélkül kijelölhető a
főépítész szerint.
A működtetés kérdése (és finanszírozása) egyelőre további tárgyalásokat igényel, várhatóan
az érintett szervezetek, azaz a Szlovének Szövetsége, az Országos Szlovén Önkormányzat és
Szentgotthárd Város Önkormányzata együttes erőforrásai lesznek szükségesek hozzá.
HATÁSVIZSGÁLAT
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6. Mi indokolja, miért szükséges?
A több mint 15 éves művésztábor résztvevőinek alkotásai Szentgotthárdon maradnak. Ez
ennyi év után már tárolási problémákat is okoz, ugyanakkor a komoly művészi értéket
képviselő alkotásokat nem láthatják az érdeklődők hiszen nincs hol kiállíthassák őket.
Szentgotthárd kulturális és turisztikai kínálatában is fontos helye volna egy állandóan
látogatható galériának. Nem mellesleg pedig nem sok olyan település van Magyarországon
amely elmondhatja magáról, hogy ilyen nagyszámú műalkotás jön benne létre – ez ismét egy
olyan terület amiről elmondhatjuk, hogy nem is tudjuk milyen komoly értékeink vannak – és
meg kellene mutatni őket.
7. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A hely biztosításával megnyílhat az út az állami támogatások előtt, ha pedig ezt sikerül
megszerezni, akkor a projekt végrehajtásával kapcsolatos hivatali feladatok elvégzéséhez a
feltételek rendelkezésre állnak.
8. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A galéria kialakítását követően azt majd működtetni kell aminek onnantól kezdve költségei
lesznek amit finanszírozni kell – részben az önkormányzatnak, részben a Szlovének
Szövetségének. Ezt a feladatellátás megfelelő helyének megtalálásával jól keretek között lehet
tartani. A galériát látogatók belépőt fizetnek, ami bevételi forrás és a finanszírozást szolgálja.
A kiállított képek értékesítése egy lehetőség, az ebből a galériának jutó bevétel szintén
hozzájárul a fenntartáshoz.
9. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Kockázata a létrehozandó új kulturális tér működtetése – egyéb kockázata nincsen. A másik
oldalról pedig ha ez a helyiség nem egy bérleti bevételt termelő üzlethelyiség lesz (ahogy
eddig gondoltuk) hanem egy üzemeltetést és költségeket igénylő kulturális tér ami ilyen
oldalról bevétel elmaradását jelenti.
10. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Mindenben marad a jelenlegi állapot: az alkotások maradnak a Magyarországi Szlovének
Szövetségénél a raktárban, a helyiség átalakítást igénylő állapotában marad az
önkormányzatnál.
11. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
A pozitív döntés közlését követően ha a támogatást megkapjuk, akkor az ezzel kapcsolatos
adminisztratív teendőket kell elvégezni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi nemzetközi
művésztelep műalkotásainak bemutatását célzó helyi művészeti galéria kialakítására az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
A. / Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 15. alatti üzlethelyiséget
B. / Szentgotthárd, ………………….
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javasolja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a kialakítást követően művészeti galériaként
működhessen.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. szeptember 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz.melléklet
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2.sz,melléklet
Feljegyzések:
Tárgy:
Széll K. tér 15. - “Lilaház” - művészeti galéria kialakításának költségbecslése
Polgármesteri kérésre
A Magyarországi Szlovének Szövetsége és a Lendvai Galéria és Múzeum a Szlovén
Kulturális és Információs Központban immáron 16 esztendeje szervezi meg minden évben
a nemzetközi művésztelepet Szentgotthárdon. Az alkotások méltó körülmények közé
helyezése és a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele a művészek és a
művésztelep szervező, de Szentgotthárd Város számára egyaránt fontosak.
A Magyarországi Szlovének Szövetsége és Szentgotthárd város önkormányzatának
bevonásával egy művészeti galéria létrehozásának lehetőségét szükséges megvizsgálni
Szentgotthárd központjában. A város előzetesen a Széll K. tér 15. alatti úgynevezett
“Lilaház”-ban lévő földszinti, részben felújított korábbi lakást jelölte ki, mint lehetséges
helyszínt.
A projekt megvalósításához szükséges előzetes költségbecslés jelenti a következő lépést.
Mivel részletes tervek hiányában valós költségvetés nem készülhet, egy négyzetméter
alapú becslést lehet készíteni. A galériához a költségbecslésnél figyelembe vett igényszint
egy belvárosi középületnek megfelelő minőségű anyaghasználattal számol. Az épület
egyéb igényei közt előzetesen felmerült elektromos padlófűtés kialakítása, egy a
képzőművészeti alkotások szakszerű megvilágítását lehetővé tevő egyedi világítási
rendszer, szórt és irányfények lehetőségének biztosításával, illetve a műalkotások
számára egyenletes páratechnikai és hőmérsékleti viszonyokat lehetővé tevő légtechnikai
berendezések telepítése. További szükséglet az akadálymentesség biztosítása, ennek
megfelelően parkoló-”kijelölés”, a szintáthidalás megoldása illetve a kialakítandó férfi/női
vizesblokk valamelyikében akadálymentes illemhely kialakítása.
Kindulási alapot az ingatlan felújításakor keletkezett műszaki dokumentáció szolgáltatott,
amelyet az önkormányzat városüzemeltetési osztálya bocsátott a rendelkezésemre.
Az épületben két helyiség egy 33,9 m2 -es üzlettér és egy 30,02 m2 -es üzlettér alkalmas
képzőművészeti alkotások kiállítására. A közlekedő, konyha, kamra és fürdő terekben
megfelelő átalakítással kialakítható kétnemű/akadálymentes vizesblokk illetve egy kis
ruhatár. (összesen 20,73 m2 ) Egy információs pult elhelyezésére szükség lehet, erre a
valamelyik kiállítótérben lehet helyet biztosítani.
A galéria kialakításának tervezése épületgépészettel és speciális világítástechnikai
tervezővel összehangolt belsőépítészeti feladat. Építési engedéylezési vonatkozása nincs,
a kialakítás az épület tartószerkezeti rendszerét, homlokzatait nem kell, hogy érintse.
Az akadálymentes megközelítéshez rámpa kialakítása nem szükséges, a kapuszínből
nyíló bejárat mindössze 15 cm szintkülönbséggel megközelíthető, ami a kapuszín
padozatának enyhe emelésével elérhető, egyúttal célszerű a kapuszín belső felújítását is
elvégezni, illetve az udvari állapotokra való tekintettel az udvari zárást nyílászáróval
megoldani. Akadálymentes parkoló az épület előtti burkolt köztéren építési munka nélkül
kijelölhető.
A költségbecslés a következő naturáliák felhasználásával készült:
Alapterületek:
Kiállító és közlekedő terek: 71,2 m2
Vizesblokk: 13,45 m2
Kapuszín 21,38 m2
Fajlagos nettó építési szerelési költségek:
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Fűtési rendszer: 30E Ft/m2,
Víz és csatorna szerelés: 45E Ft/m2
Szellőzés: 25E Ft/m2
Villanyszerelés és világítástechnika: 60E Ft/m2
Festés, burkolás 25E Ft/m2
Egyedi berendezési tárgyak, információs pult, kiállítótéri berendezések. 4,5M Ft.
Generáltervezési díj: 1,9M Ft,
Műszaki ellenőrzés 600EFt
Mindezek figyelembe vételével a becsült költségek az alábbiak szerint alakulhatnak:
Kiállítóterek: 71,2*160E = 11,394M Ft,
Vizesblokk 13,45*200E = 2,69M Ft,
Kapuszín és udvari nyílászárók: 3,2M Ft
Berendezések 4,5 M Ft,
Műszaki előkészítés és bonyolítás 2,5 MFt
Mindösszesen: 24,28 M Ft+Áfa (Bruttó 30,84M Ft)
Az előzetes elképzelés szerint a város az ingatlant gléria célú használatra átadja, míg a
kialakítás költségeit szlovén és magyar állami forrásokból kell biztosítani.
Szentgotthárd, 2017.09.19.
Üdvözlettel:
Kiss Gábor
főépítész
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Tárgy: Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnok felújítása
pályázat III. ütem
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Országos Tornaterem Felújítási Program
III. üteme. Ugyanezen program II. ütemében elnyert támogatásból folyamatban van a
Széchenyi tornacsarnok 2 öltöző-vizesblokkjának felújítása, a nyílászárók cseréje és a csarnok
homlokzati hőszigetelése. Az új kiírás keretében az Önkormányzatnak lehetősége nyílik
támogatást elnyernie a Széchenyi tornacsarnok, illetve az ahhoz kapcsolódó helyiségek
felújításának
folytatására (3. öltöző-vizesblokk, galéria
felülvilágító cseréje,
világításkorszerűsítés, szellőzés felújítása stb.).
A pályázaton kizárólag a felújítással érintett ingatlan tulajdonosa vehet részt, aki olyan,
a Magyar Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll szakmai
együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján –, amely az MKSZ által
szervezett NB II-es bajnokságban, vagy legmagasabb megyei bajnokságban vesz részt. A
Szentgotthárdi VSE és a kézilabda szakosztállyal rendelkező Máriaújfalui SE is
megfelelnek ennek és partnerek is a megállapodás létrejöttében, így Önkormányzatunk
a komplex sportcsarnok-felújítási programon ismét tud indulni.
Az elnyerhető támogatás összege az I. pályázati kategóriában: 50-100 millió Forint.
Pozitív elbírálást követően a kivitelező kiválasztását és a közbeszerzés lebonyolítását a
Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) végzi (hasonlóan a II. ütemhez és a műfüves pálya
kialakításához), Önkormányzatunknak mindösszesen közreműködő szerepe van a kivitelezés
során. A MKSZ az Önkormányzattal – a pályázat nyertessé nyilvánítását követő 90
napon belül - együttműködési megállapodást köt a felújításról.
A megvalósított tárgyi eszköz beruházás, felújítás az ingatlan tulajdonosának
tulajdonába kerül, a gazdagodás mértéke megegyezik az elvégzett felújítás szerződésben
rögzített bruttó értékével, amelyet az ingatlan tulajdonosa saját gazdagodásaként
elismer. Ezen túlmenően az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a megállapodás
megkötését követően a teljes bruttó beruházási összeg 30%-át gazdagodás megtérítési
előleg jogcímen az MKSZ által megjelölt számlára megfizeti – ez tehát végső soron a
tervezett beruházás „önrésze”, amelyet Önkormányzatunknak biztosítani kell.
Az ingatlan tulajdonosa a gazdagodás elismert összege 70 %-ának megfelelő értékben
bérbe adja a tornatermet az MKSZ-nek, amelyet az MKSZ jogosult bérbe, vagy
használatba adni.
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A kivitelezés tényleges költsége a MKSZ által lebonyolított pályázat során kiválasztott
kivitelező végleges árajánlata alapján lesz meghatározva. A nyertes pályázó akkor állhat
el az együttműködési megállapodás aláírásától, ha a tényleges kivitelezési összköltsége
10%-nál nagyobb mértékben meghaladja a pályázat benyújtásakor kalkulált becsült
irányárat.
Az MKSZ a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték adásához köti, amelynek
összege az igényelt felújítás összegének az 5%-a. Amennyiben nem nyer a pályázat, ezt
az összeget 10 napon belül visszafizetik. Nyertes pályázat esetén az „önrészbe” beszámít.
Amennyiben a nyertes pályázó nem a fenti, hanem egyéb indokkal – esetleg indoklás
nélkül – eláll az együttműködési megállapodás aláírásától, akkor elveszíti a pályázati
biztosítékként befizetett összeget.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30., az elbírálásának tervezett
határideje: 2017. október 30., a támogatási szerződés megkötésére 90 nap áll
rendelkezésre. Az MKSZ a nyertes pályázók irányába vállalja, hogy lehetőség szerint
2018. június 30-ig befejezi a felújítást.
A pályázat keretében az alábbi munkarészeket tervezzük megvalósítani:
1. C jelű vizesblokk szükséges felének teljes felújítása + a mellette lévő személyzeti WC
felújítása + a galériáról levezető két lépcső előtti 2 db kétszárnyú ajtó cseréje.
2. Tornacsarnok + galéria + galéria alatti tér világítás korszerűsítése. Új
kapcsolószekrény készítése, meglévő körök bekötésével, bővítési lehetőséggel.
A csarnok két hosszoldalán csatlakozási aljzat kialakítása rendezvények elektromos
megtáplálásához
3. Galéria fölötti felülvilágító üvegfedés cseréje jó hőszigetelő képességű polikarbonát
fedésre oromfalakkal együtt. (A régóta problémás beázás megszűnne a galéria északi
végén.) A felülvilágító alatti tér vakolatjavítása, festése.
4. Tornacsarnok szellőzés korszerűsítése. Meglévő használhatatlan rendszer cseréje
befúvásra és elszívásra. A gépésztervező, olyan rendszert javasol kialakítani,
amelyben egy hűtőgép esetleges későbbi beépítésével hűteni is lehet a termet.
FELÚJÍTÁS
„C” jelű vizesblokk fele + személyzeti WC felújítása
galéria fölötti felülvilágító üvegfedés cseréje
tornacsarnok-galéria-galéria
alatti
világításkorszerűsítés + kapcsolószekrény csere
szellőzés korszerűsítés (befúvás-elszívás)
ÖSSZESEN:

BRUTTÓ BEKERÜLÉSI
KÖLTSÉG
12.500.000,- Ft
21.000.000,- Ft
tér 16.510.000,- Ft
49.500.000,- Ft
99.510.000,- Ft
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A pályázat benyújtásához már szükséges tervek és tervezői költségvetés elkészítése bruttó
1.300.000,- forintba kerül. Az előkészítő munka, tervezés nem elszámolható költség a
pályázatban, így azt önerőből szükséges fedeznie az Önkormányzatnak.

HATÁSVIZSGÁLAT
12. Mi indokolja, miért szükséges?
A Széchenyi Iskola tornacsarnoka jelen pillanatban a szentgotthárdi kézilabdázás
színtere ahol a kézilabdázók edzéseiket tartják és a mérkőzéseiket játsszák. A
sportcsarnok az iskolák állami vagyonkezelésbe adása után is Önkormányzatunknál
maradt, tehát az összes ezzel kapcsolatos feladat az Önkormányzatra vár – cserébe
természetesen mi leszünk a sportcsarnok kizárólagos hasznosítói is. A sportcsarnok és
annak különösen a pályázatban megjelölt elemei nagyon rossz állapotba kerültek így
azok felújítása elodázhatatlan.
13. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A pályázat beadásával, majd annak végrehajtásával kapcsolatos hivatali feladatok
elvégzéséhez a feltételek rendelkezésre állnak.
14. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A felújítások eredményeképpen a sportcsarnok korszerűbbé, fenntartása ezáltal
könnyebbé válik. A kiadási oldalon csökkennek a költségek, de a felújított
csarnokrészekre tekintettel akár a magasabb bérleti díj is szóba kerülhet vagyis a
bevételi oldal növekedhet.
15. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nincs kockázata.
16. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A II. ütemű kiírás felújítása befejeződik, a további fejlesztéseket pedig saját forrásból
kell megvalósítani vagy más pályázati forrást kell keresni, vagy a sportcsarnok
felújítása nem folytatódik. Az biztos, hogy a felújítandó részek egyes elemei
(különösen az öltöző) igen rossz állapotban vannak, így a felújítás sokáig nem
elodázható.
17. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Pályázat összeállítása és benyújtása, támogatási szerződés megkötése, stb.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
1.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Magyar Kézilabda
Szövetség által kiírt Országos Tornaterem Felújítási Program III. ütemére a Széchenyi
István Általános Iskola tornacsarnokának (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3. hrsz:
7/2/A/2) felújítására a mellékletben szereplő árajánlat tevékenységei alapján, azzal,
hogy
1.1. az igényelt felújítás összeg 5%-ának megfelelő összeget, azaz 4.975.500,- Forintot
pályázati biztosíték jogcímen azonnal átutal a MKSZ számára, továbbá
1.2. nyertes pályázat esetén, a projekt megvalósítására megkötött együttműködési
megállapodás aláírásától számított 30 napon belül a teljes bruttó beruházási
összeg 30%-át, de legfeljebb a bruttó 99.510.000,- Ft kivitelezési összköltség
30%-ának megfelelő 29.853.000,- Forintot (szükség esetén + 10% 9.951.000,Forintot) gazdagodás megtérítési előleg jogcímen az MKSZ számára megfizet
azzal, hogy ebbe az 1.1. pont szerinti pályázati biztosítékként megfizetett összeg
beszámít.
1.3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a pályázat
benyújtásához szükséges tervek és tervezői költségvetés elkészítésének költségét
bruttó 1.300.000,- Ft összegben a …………… terhére.
Határidő: azonnal, pályázat benyújtására: 2017. szeptember 30.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2017. szeptember 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: 1/2017.(II.02.) önkormányzati rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017.09.27-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
Fedezete:Működési célú ktgvitámog és kieg.tám.
Ebből: kötelező feladat
1.224.636 Ft
nem kötelező feladat
764.208 Ft
Könyvtárban foglalkoztatottak 2017. évi kulturális illetménypótléka
Működési céltartalék
Fedezete:Településiönkorm.kultúrálisfel.támog. /köt.feladat/

1.988.844 Ft
1.988.844 Ft

830.822 Ft
830.822 Ft

Szociális ágazatban dolgozók 2017.évi szoc.összevont ágazati pótléka, Bölcsödei pótlék
Működési céltartalék
9.606.232 Ft
Fedezete: Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.
9.606.232 Ft
Ebből: kötelező feladat
6.975.526 Ft
nem kötelező feladat
2.630.706 Ft
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása
Működési céltartalék
Fedezete:Települési önkorm. köznevelési felad.támogat./köt.feladat/

3.363.055 Ft
3.363.055 Ft

Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása
Működési céltartalék
Fedezete:Települési önkorm. köznevelési felad.támogat./köt.feladat/

1.121.018 Ft
1.121.018 Ft

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő
támogatása, akik a minősítést 2016.évben szerezték meg
Működési céltartalék
2.303.952 Ft
Fedezete:Települési önkorm. köznevelési felad.támogat./köt.feladat/
2.303.952 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
c. támogatás májusi felmérés szerinti módosítása
Működési céltartalék
5.254.355 Ft
Fedezete:Települési önkorm. szociális gyermekjól. és gyermekétk. fel. tám.
5.254.355 Ft
Ebből: kötelező feladat
5.279.060 Ft
nem kötelező feladat
- 24.705 Ft
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Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás
Kiadási pótelőirányzat
Móra F. Városi Könyvtár
1.449.070 Ft
Ebből: dologi kiadás
1.014.350 Ft
beruházás
434.720 Ft
Fedezete: Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása /kötelező fel./ 1.449.070 Ft
Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint Szocho adó csökkentés
hatásának kompenzációjához támogatás
Működési céltartalék
11.365.688 Ft
Fedezete: Működési c. ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások
11.365.688 Ft
Ebből: kötelező feladat
11.365.688 Ft
nem kötelező feladat
- Ft
2016.évi normatív támogatás elszámolásból származó többlettámogatás
Működési céltartalék
Fedezete: Elszámolásból származó bevételek /kötelező/

8.506.471 Ft
8.506.471 Ft

2. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
Kiadási pótleőirányzat
Rendelőintézet Intézményi karbantartás - Festés
Járóbeteg gyógyító szakellátás /dologi kiadás/
Fedezete: Működési céltartalék

252.730 Ft
- 252.730 Ft

3. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
Magyar Ápolók Napja, Történelmi Napok Walldürni delegáció fogadása, Szlovén Magyar
Levéltári kutatótábor
Közművelődési tev.és támog.közműv.klubok
81.435 Ft
Ebből: dologi kiadás
66.435 Ft
személyi jutt.
15.000 Ft
PKKE „Újra szól a dal” Szenior Dalkör V. országos fesztivál
Közművelődési tev.és támog./PKKE/ /egyéb műk.c.tám.áhn. kívül./

Karba Noel sport elismerés, Történelmi Napok fellépők díjazása
Önkormányzatok igazgat.tev
Ebből: személyi juttatás
53.937 Ft
munkaad.terh.jár.
14.563 Ft
Príma Primissima Díj
Város és községgazd. szolg. /egyéb működés célú tám.áhn. kívül./
Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/
Ebből: kötelező feladat
349.935 Ft
nem kötelező fel
Ft

100.000 Ft

68.500 Ft

100.000 Ft
- 349.935 Ft
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4. Önkormányzati Erőforrások és Külkapcs. Bizottsága terhére előir.átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
4/2017. sz.hat. Történelmi Napok – Németországi delegáció fogadása
Közművelődési tev. éstámog. /dologi kiadás/
851.731 Ft
Ebből: személyi juttatás
650.000 Ft
munkaad.terh.jár
51.731 Ft
dologi kiadás
150.000 Ft
Fedezetük: Közművelődési tev.tám. (egyéb műk.c.tám.áh.kív.)
- 851.731 Ft
5. Képviselő – testületi határozatok
201/2017 sz. határozat „Idősek az idősekért Díj
169/2017 sz. határozat „Szentgotthárd Városáért Díj”
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Ebből: személyi jutt.
180.000 Ft
munkaad.terh.jár.
39.600 Ft
Fedezete: Kitüntetési keret zárolás /műk.c.p.átadásáhn.kívül/
185/2017 sz. határozat Településképi Arculati Kézikönyv
Város és községgazdálkodás /dologi kiadás/
Fedezete: Működési céltartalék

- 219.600 Ft

1.000.000 Ft
- 1.000.000 Ft

125/2017 sz. határozat EKG készülék beszerzés
Háziorvosi ügyelet /beruházás/
Fedezete: Működési céltartalék
187/2017 sz. határozat Tűzoltó Egyesület támogatása
99/2017 sz. határozat hatályon kívül helyezése
Város és községgazdálkodás.szolg
Ebből: egyéb felhalmozási c. támogatás áhn.kívül
egyébműk.c.támogatásáhn.kívül
Fedezete: Működési céltartalék

219.600 Ft

300.000 Ft
- 300.000 Ft

-1.779.000 Ft
- 1.000.000 Ft
- 779.000 Ft
1.779.000 Ft

9. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása
A./ Önkormányzat
SZOI oktatási intézm.fenntartása /dologi kiadás/
Fedezete: Működési bevétel

4.000.000 Ft
4.000.000 Ft

Intézm.takarítása karbantartása /dologi kiadás/
Fedezete: Működési bevétel

2.684.471 Ft
2.684.471 Ft

Közműv. tev. és támogatás /egyéb program/ /egyéb műk.c.támog.áhn kív/
Fedezete: Város- és községgazd. szolg /egyéb műk.c.támog. áhn.kív/

- 2.350.000 Ft
2.350.000 Ft

Háziorvosi ügyelet /beruházás/
Fedezete: Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felúj. /felújítás/

100.000 Ft
- 100.000 Ft

Mártírok u. 1. társasház felújítás önkorm.érintő rész
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltet. /dologi kiad./

2.756.280 Ft
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Fedezete: Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felúj. /felújítás/

- 2.756.280 Ft

Önkormányzati vagyonnal kapcs.gazd
Ebből: dologi kiadás
7.885.000 Ft
beruházás
- 7.885.000 Ft
Önkormányzatok igazg.tev.
Ebből: dologi kiadás
47.619 Ft
személyi jutt.
952.381 Ft
Közműv. tev. és támogatás /egyéb program/ /dologi kiad./

1.000.000 Ft

- 1.000.000 Ft

Önkormányzatok igazg.tev.
Ebből: dologi kiadás
- 500.000 Ft
munkaad.terh jár.
500.000 Ft
Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felúj.
Ebből: dologi kiadás
1.000.000 Ft
felújítás
-1.000.000 Ft
Belterületi vízrendezés
Ebből: dologi kiadás
felújítás
beruházás

2.000.000 Ft
1.500.000 Ft
- 3.500.000 Ft

Út építés
Ebből: dologi kiadás
1.000.000 Ft
beruházás
- 1.000.000 Ft
Városrészi Kultúrházak felújítása
Ebből: dologi kiadás
1.500.000 Ft
felújítás
-1.500.000 Ft
Óvoda vizesblokk
Ebből: dologi kiadás
felújítás

1.000.000 Ft
-1.000.000 Ft

Vis maior
Ebből: dologi kiadás
felújítás

700.000 Ft
- 700.000 Ft

Pályázatok – beérkezett támogatási előlegek
Várkert zöldterület fejlesztés
Ebből: dologi kiadás
53.499.348 Ft
beruházás
6.443.634 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.
Egyéb felh.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.
ASP csatlakozás
Ebből: dologi kiadás
3.836.850 Ft
beruházás
3.140.000 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.
Egyéb felh.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.

59.942.982 Ft
53.499.348 Ft
6.443.634 Ft
6.976.850 Ft
3.836.850 Ft
3.140.000 Ft
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Máriaújfalu szennyvízhálózat építés
Ebből: dologi kiadás
40.000.000 Ft
beruházás
150.044.750 Ft
Fedezete: Egyéb felh.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.

190.044.750 Ft

Arany J. iskola energetikai felúj.
Ebből: dologi kiadás
11.994.642 Ft
beruházás
139.980.995 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.
Egyéb felh.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.

151.975.637 Ft

Óvoda energetikai felúj.
Ebből: dologi kiadás
2.870.000 Ft
beruházás
147.130.000 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.
Egyéb felh.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.

150.000.000 Ft

Kethely kerékpárút fejlesztés
Ebből: dologi kiadás
29.360.664 Ft
beruházás
269.049.500 Ft
személyi jutt.
1.130.916 Ft
munkaad.terh.jár.
223.920 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.
Egyéb felh.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.

299.765.000 Ft

Ipari Park fejlesztés
Ebből: dologi kiadás
42.979.335 Ft
beruházás
432.099.999 Ft
személyi jutt.
2.393.988 Ft
munkaad.terh.jár.
526.678 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.
Egyéb felh.c.tám.áhn.bel. fejezeti, EU-s prog.és hazai társfin.

478.000.000 Ft

B./ Közös Hivatal
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./ /04-08.hó/
Ebből : személyi jutt.
704.123 Ft
munkaa.terh.j.
77.451 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv
Adó, vám- és jövedéki igazgatás /személyi jutt/
Fedezete: Önkormányzat igazg. tev. /személyi jutt/

190.044.750 Ft

11.994.642 Ft
139.980.995 Ft

2.870.000 Ft
147.130.000 Ft

30.715.500 Ft
269.049.500 Ft

45.900.001 Ft
432.099.999 Ft

781.574 Ft

781.574 Ft
541.118 Ft
- 541.118 Ft

Önkormányzat igazg.tev /dologi kiad/
Fedezete: Intézményi működési bevétel

202.524 Ft
202.524 Ft

C./ Rendelőintézet
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./

289.484 Ft
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Ebből : személyi jutt.
244.590 Ft
munkaa.terh.j.
26.904 Ft
dologi kiadás
17.990 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv
Diákmunka
Ebből : személyi jutt.
45.536 Ft
munkaa.terh.j.
10.018 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv

289.484 Ft
55.554 Ft

55.554 Ft

Foglalkozás eü. alapellátás /beruházás/
Járóbetegek gyógyító gond. /beruházás/
Fogorvosi alapellátás /beruházás/

39.400 Ft
1 Ft
- 39.401 Ft

D./ Könyvtár
Könyvtári szolgáltatás,Olvasótábor /dologi kiadás/
Fedezete: Működési bevétel

585.000 Ft
585.000 Ft

E./ Társulás
Működési céltartalék
Fedezete:
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Intézményei
Egyéb műk.célú kiadás áhn.belül
Városi Gondozási Központ /nem kötelező fel./

105.400 Ft
- 105.400 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.
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. szeptember 14.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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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 4.432.977.423 Ft azaz négymilliárd-négyszázharminckettőmilliókilencszázhetvenhétezer-négyszázhuszonhárom forintban
b) bevételi főösszegét 4.432.977.423 Ft azaz négymilliárd-négyszázharminckettőmilliókilencszázhetvenhétezer-négyszázhuszonhárom 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
2.408.389.879 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
199.572.831 Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1 540 500 000 Ft
c) Működési támogatások:
354.368.787 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
313.948.261 Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.
(5) Költségvetési bevételek összesen:

1.388.041.440 Ft
186 127.087 Ft
0 Ft.
1.201.314.353 Ft
187.250.000 Ft
3.983.681.319 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 „

102

2017. szeptember 27-i testületi ülés előterjesztései
fejlesztési hitel
Finanszírozási bevételek összesen:

0 Ft
449.296.104 Ft

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

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

2.167.901.274 Ft-ot
1.981.374.603 Ft-ot
34.991.100 Ft-ot
242.782.739 Ft-ot
5.927.707 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
392.432.642 Ft
b)
munkaadót terhelő járulékok előirányzata
94.331.328 Ft
c)
dologi kiadások előirányzata
929.266.994 Ft
d)
egyéb működési kiadásra
734.817.310 Ft
ebből
da) műk. célú peszk átad. államh belülre
669.981.262 Ft
db)
dc)
e)

műk. célú peszk átad. államh kivülre
társ. szocpol. és egyéb juttatás
ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
Működési kiadások összesen:

64.836.048 Ft
0 Ft
15 050 000 Ft
2.167.901.274 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
ab) katasztrófa alap
ac) általános tartalék

1.222.211 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 239.560.528 Ft összegben, az alábbiak szerint
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a)
b)

Rendezvény Tört.Napok
PKKE többlettámogatás

1 000 000 Ft
5.738.760 Ft
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4 000 000 Ft
647 700 Ft
3 000 000 Ft
1 000 000 Ft
12.162.637 Ft
94.868.737 Ft

i)
j)
k)

háziorvosi rendelő rámpa
Wifi kiépítése
Intézménykarbantartás
Környezetv. alap
Működési céltartalék
Egyéb tartalék pályázati
önrész,
felhalmozási kiadás
Kötött felhasználású pénzkészlet
Rendelőintézeti tartalék
Szennyvíz felújítás

l)

Költségvetési támog., pótlékok

44.340.437 Ft

c)
c)
d)
f)
g)
h)

32.859.178 Ft
5.000.000 Ft
34.943.079 Ft

„
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 354.368.787 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
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
2017. ……..

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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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: Változtatási tilalom elrendelése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Rábatótfalu városrész mellékelt térképkivonaton (2.sz. melléklet) jelölt területe
vonatkozásában 2016. október 27-i ülésén 244/2016. számú határozatával a Képviselő-testület
az alábbi döntést hozta:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Rábatótfalu városrészen a
19/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében jelölt terület vonatkozásában a helyi
építési szabályzat, szabályozási terv felülvizsgálatát. A helyi építési szabályzat és szabályozási
terv hivatalból kezdeményezendő, soron következő módosítása alkalmával az e határozat szerinti
területen különös tekintettel a telekalakítás, az úttal való megközelítés vonatkozásában kell a
felülvizsgálatot elvégezni.

Jelenlegi helyzet:
A Képviselő-testület fenti döntésének végrehajtása szükségessé teszi a terület vonatkozásában
változtatási tilalom elrendelését, a módosított helyi építési szabályzat és szabályozási terv
hatálybalépéséig. (néhány hónap)
A változtatási tilalom tartalmát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII törvény 20-22. §-a szabályozza a következők szerint:
20. § (1) Az érintett területre
a) változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak
hatálybalépéséig,
b) telekalakítási, illetve építési tilalom rendelhető el
ba) a településrendezési feladatok megvalósítása, végrehajtása, továbbá a természeti, környezeti
veszélyeztetettség megelőzése,
bb) a természet-, illetve a környezet védelméről szóló törvényekben foglaltak érvényre juttatása érdekében.
(2) A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell
szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalmak felülvizsgálatát a helyi
építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el kell végezni.
(3) A településrendezési feladatok megvalósulása érdekében az önkormányzati rendelettel elrendelt
tilalomról, korlátozásról vagy ezek megszüntetéséről - a változtatási tilalom kivételével - a települési
önkormányzat képviselő-testülete (a fővárosban a fővárosi önkormányzat közgyűlése, illetőleg a kerületi
önkormányzat képviselő-testülete) a főjegyző, illetőleg a jegyző útján tájékoztatja az érintetteket.
(4) A természeti és a környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében a telekalakítási vagy építési tilalmat
elrendelő határozatot tájékoztatásul az érintett építésügyi hatósággal, és - amennyiben a veszélyeztetettség
közigazgatási határon átnyúló - az érintett települési önkormányzattal is közölni kell.
(5) A határozatban meg kell jelölni azt az érdeket, amelynek érvényrejuttatását a tilalom szolgálja, továbbá azt,
akinek az érdekében a tilalmat elrendelik.
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(6) A tilalmat az azt elrendelő megkeresésére - a változtatási tilalom kivételével - az ingatlannyilvántartásba be kell jegyezni.
(7) A tilalom nem terjed ki:
a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési, javításikarbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű
bejelentés alapján megkezdett tevékenységre,
b) a korábban gyakorolt használat folytatására,
c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási
tevékenységre, továbbá
d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem
érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra.
e) a honvédelmi és a kiemelt fontosságú honvédelmi területre.
f) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló
területre.
21. § (1) A helyi építési szabályzat készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte esetén a helyi
építési szabályzat készítésének időszakára azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett
területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő.
(2) A változtatási tilalom - ha az azt elrendelő önkormányzati rendelet rövidebb időről nem rendelkezik - három
év eltelte után külön rendelkezés nélkül megszűnik.
22. § (1) A változtatási tilalom alá eső területen - a 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével - telket
alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más,
építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.
(2) Az építési tilalom alá eső területen
a) a jövőbeni rendeltetésnek megfelelő terület-előkészítő építési munkák,
b) a bontási munkák,
c) az építészeti örökség védelme, a régészet, illetőleg a környezet- vagy a természetvédelem érdekében
szükséges építési munkák,
d) a meglévő építménynek állagmegóvási, valamint a terület jövőbeni rendeltetésének megfelelő átalakításával,
korszerűsítésével, bővítésével kapcsolatos építési munkák, továbbá
e) a meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb egy alkalommal 25 m2-rel
történő bővítése és felújítása
f) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények, építési
tevékenységeinek végzése
kivételével más építési munkát végezni nem szabad.

A változtatási tilalom hatálya alatt tehát, a tilalommal érintett területen:
Telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani,
bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez
nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.
A tilalom nem terjed ki:
a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel
megvalósuló építési, javítási-karbantartási és a jogszabályokban
megengedett más építési munkákra, valamint a 33/A. § szerinti
egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenységre,
b) a korábban gyakorolt használat folytatására,
c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá
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d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a
településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra,

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján)
A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet elfogadása társadalmi hatással
nem jár
Költségvetési hatás: költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet közvetlen környezeti és egészségügyi
következményekkel nem jár.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többletteherrel nem jár
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet elfogadása garantálja a Képviselő-testület 244/2016. számú
döntésének végrehajtását.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak
Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a rendeletet.
Szentgotthárd, 2017. szeptember 18.

Dr Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… .(… . … .) önkormányzati rendelete
változtatási tilalom elrendeléséről
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd 3789/1,
3789/2, 3790, 3791/1, 3791/2, 3791/3, 3792/1, 3792//2, 3792/3, 3792/4, 3792/5, 3792/6 és
3792/7 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában változtatási tilalmat rendel el.
2. § A változtatási tilalom a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának
elkészítésére 1641-6/2017. számon 2017. március 10-én megkötött szerződés szerinti
szabályzatmódosítás hatálybalépéséig áll fenn.
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év … hó
…-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve: ………………………..
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás
1. §-hoz:
A változtatási tilalommal érintett helyrajzi számokat tartalmazza Szentgotthérd rábatótfalui
városrészén
2. §-hoz:
A változtatási tilalom a helyi építési szabályzat és szabályozási terv már folyamatban lévő
módosításának előkészítése időszakára szól. A módosítás a rendeletben meghatározott, a
módosítás előkészítését szabályozó megkötött megállapodás alapján történik.
3. §-hoz:
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz
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2. sz. melléklet
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Tárgy: A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati
rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és
temetkezésről szóló többször módosított 35/2000. (X.26.) számú önkormányzati rendelet
(továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik.
Legutóbb a képviselő-testület 2017. júniusi ülésén foglalkozott a temetkezési szolgáltatás
tapasztalatainak, temetők fenntartásának, rendjének áttekintésével.
A városban lévő temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat a SZET
Szentgotthárdi Kft.-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik. A
fenntartó beszámolójából kiderült, hogy a szentgotthárdi temetők működőképességének
megőrzése érdekében szükségszerű lenne a helyi rendelet 1. mellékletében szereplő díjak
emelése. Ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület az alábbi döntést hozta:
150/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temetkezési szolgáltatás
tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése c. előterjesztésben foglaltakkal
kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
Határozati
1. A Képviselő-testület a közszolgáltatási
díj javaslat:
felülvizsgálatára a 2018. évi költségvetés
tárgyalásakor tér vissza;
2. A Képviselő –testület elvi hozzájárulását adja a sírhelymegváltási és temető-fenntartási
hozzájárulási díjak növeléséhez az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti beszámoló javaslatai
szerint, azzal, hogy az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezetének
véleményét ki kell kérni, majd ezt követően a díjmódosítással kapcsolatos helyi rendelet
módosítását a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezetének (továbbiakban:
Egyesület) véleményét kikértük, mely a 2. számú mellékletben olvasható. Az Egyesület
mérsékeltebb díjemelést javasol, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
14. § (5) bekezdése alapján továbbá javasolják a rendeletben a bruttó díjak közzétételét is.
Tiszteletben tartva a megye egészéért felelős egyesület véleményét az internetes keresőbe
beírva a „sírhely megváltás díja” szavakat számtalan találat jön fel temetői díjakról köztük
vas megyei településekről is amelyből látszik, hogy a megye sok településén - még
községekben is - ennél jóval magasabb, akár a most tervezettnél 300%-kal drágább díjak is
vannak. Nem beszélve nagyobb városokról az országban vagy Budapest egyes temetőiről –
ahol a mi most tervezett díjaink tíz – hússzorosát kérik ugyanezen szolgáltatásért. Ha abból
indulunk ki, hogy a 8800 lakosú Szentgotthárdon hét temetőt kell megfelelő színvonalon
fenntartani, akkor az biztos, hogy ehhez jelentős forrást kell biztosítani. A közös teherviselés
érdekében ebből azoknak is jobban ki kell venniük a részüket, akik a temetőinket használják
és joggal várják el, hogy az gondozott és méltó helye legyen az emlékezésnek.
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A helyi rendeletünk 15. § (1) bekezdése értelmében a díjtételeket évente felül kell vizsgálni.
Erre vonatkozóan szükséges javaslatot tenni. A temetkezési szolgáltatások díja utoljára 2013.
január 1-i hatállyal került megállapításra.
A helyi rendelet 1. melléklete szerinti díjak: Sírhely megváltási díjak:
Díj megnevezése
25. évre egyes sírhely
25. évre kettes sírhely
25. évre gyermeksírhely
60. évre kettes sírbolthely (kripta)
60. évre négyes sírbolthely (kripta)
60. évre hatos sírbolthely (kripta)
20. évre urnafülke (kettes kolumbárium)
10. évre urnafülke (kettes kolumbárium)
20. évre urnafülke (kolumbárium)
10. évre urnafülke (kolumbárium)
20 évre urna-kripta (kialakított urna
sírhelyen)
10 évre urna-kripta (kialakított urna
sírhelyen)

Jelenlegi
5.000,- Ft
10.000,- Ft
2.500,- Ft
75.000,- Ft
90.000,- Ft
105.000,- Ft
5.000,- Ft
2.500,- Ft
4.000,- Ft
2.000,- Ft
5.000,- Ft

Javasolt
7.500,- Ft
15.000,- Ft
3.750,- Ft
90.000,- Ft
120.000,- Ft
150.000,- Ft
10.000,- Ft
5.000,- Ft
8.000,- Ft
4.000,- Ft
10.000,- Ft

2.500,- Ft

5.000,- Ft

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A helyi rendelet 2. melléklete szerinti díjak:
DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: (Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.)
Temető fenntartási hozzájárulás: (sírbolt, síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, felújítás,
tisztítás, betűvésés, vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést végzők)
Díj megnevezése
Sírbolt, síremlék tisztítás,
betűvésési munkák esetén:
Sírbolt, síremlék állítás,
egyéb munkák esetén:

Jelenleg alkalmazott
1.200.-Ft/nap

Javasolt
2.500.-Ft/nap

1.750.-Ft/nap

10.000.-Ft/nap

Létesítmények igénybevételi díja:
Díj megnevezése
Jelenleg alkalmazott
Létesítmény használati díj:
10.000 Ft/temetés
Egyéb díjak:
Díj megnevezése
Felügyeleti díj (9. § (1) bek.
esetén):
Hűtő használati díj:

Javasolt
15.000 Ft/temetés

Jelenleg alkalmazott
5.000,- Ft/alkalom

Javasolt
10.000,- Ft/alkalom

1.260,- Ft/nap

2.500,- Ft/nap
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Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A díjak emelésével a szolgáltatás minősége
javul.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: a rendeletmódosítás a megemelt
sírhelymegváltási díjjal részben fedezetet nyújthatna a temetők fenntartásának biztosítására, a
szolgáltatás színvonalának emelésére. A szentgotthárdi temetőfenntartásból, üzemeltetésből és
a kegyeleti közszolgáltatásból képződött árbevételek és ráfordítások közti különbség csökken.
Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az
adminisztráció során.
A jogalkotás elmaradásának esetén: marad a jelenlegi szabályozás, amely ugyan az átlagnál
alacsonyabb áron biztosítja a sírhelymegváltási díjakat, de a szolgáltatás színvonalának
fenntartása és emelése nem valósulhat meg.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát.
Szentgotthárd, 2017. szeptember 13.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. §
(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év … hó
…-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve: ………………………..
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 35/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Sírhelymegváltási díjak
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

25 évre egyes sírhely
25 évre kettes sírhely
25 évre gyermek sírhely
60 évre kettes sírbolthely (kripta)
60 évre négyes sírbolthely (kripta)
60 évre hatos sírbolthely (kripta)
20 évre urnafülke (kettes kolumbárium)
10 évre urnafülke (kettes kolumbárium)
20 évre urnafülke (kolumbárium)
10 évre urnafülke (kolumbárium)
20 évre urna-kripta (kialakított urna sírhelyen)
10 évre urna-kripta (kialakított urna sírhelyen)

B
Nettó
7 500 Ft
15 000 Ft
3 750 Ft
90 000 Ft
120 000 Ft
150 000 Ft
10 000 Ft
5 000 Ft
8 000 Ft
4 000 Ft
10 000 Ft
5 000 Ft

C
Bruttó
9 525 Ft
19 050 Ft
4 763 Ft
114 300 Ft
152 400 Ft
190 500 Ft
12 700 Ft
6 350 Ft
10 160 Ft
5 080 Ft
12 700 Ft
6 350 Ft

„
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2. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 35/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
1. Temető fenntartási hozzájárulás: (sírbolt, síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás,
felújítás, tisztítás, betűvésés, vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést végzők)
A
1
2
3

Sírbolt, síremlék tisztítás, betűvésési munkák
esetén:
Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák esetén:

B
Nettó
2.500,- Ft/nap

C
Bruttó
3.175,- Ft/nap

10.000,- Ft/nap 12.700,- Ft/nap

2. Létesítmények igénybevételi díja:
Létesítmény használati díj:

nettó 15.000 Ft/temetés– (bruttó 19.050 Ft/temetés)

3. Egyéb díjak:
A
1
2
3

Felügyeleti díj (9. § (1) bekezdés esetén):
Hűtő használati díj:

B
Nettó
10.000 Ft/alkalom
2.500 Ft/nap

C
Bruttó
12.700 Ft/alkalom
3.175 Ft/nap

„
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Indokolás
1.§-hoz:
A rendelet 1. számú mellékletében szereplő díjtételeket évente felül kell vizsgálni.
2. §-hoz:
A rendelet 2. számú mellékletében szereplő díjtételeket évente felül kell vizsgálni.

118

2017. szeptember 27-i testületi ülés előterjesztései
2. sz. melléklet
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Tárgy: A SZIP Kft ügyvezető igazgatói munkakörének ellátása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület2017. szeptember 20-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A SZIP Kft ügyvezető igazgatója, Gyökös Imre Gergő a következő levelet küldte 2017.
augusztus 28-i keltezéssel:
Címzett:
Huszár Gábor Úr
Szentgotthárd Város Polgármestere részére
Ügyvezetői jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel (ügyvezető részéről)
Alulírott, Gyökös Imre Gergő (9970 Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán utca 17; szül.: Körmend,
1980.12.15; an.: dr Gyimóthy Mária; adóazonosító: 8416210608), mint a Szentgotthárdi
Ipari Park Kft ügyvezetője, mint megbízott ügyvezető a 15/2016 és a 253/2016 határozatok
szerint
azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Polgármester Úrhoz és a Tisztelt Képviselő testülethez,
hogy 2016. február 1. napjától fennálló megbízásom közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez hozzájárulni szíveskedjék 2017. 09.27. nappal bezárólag. Ezzel egyidőben
lemondok ügyvezetői tisztségemről is.
Szentgotthárd, 201. augusztus 28
A levélben foglaltakkal kapcsolatosan nem menve bele részletekbe Gyökös Imre Gergő
kérését méltányolva kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az ügyvezető kérésének
megfelelően járuljon hozzá a közös megegyezéssel való megszüntetéshez melynek a
legmegfelelőbb időpontja szeptember 30. – amivel az ügyvezető is egyetért. Ezzel
egyidejűleg az új ügyvezető megválasztásával kapcsolatos intézkedéseket is szíveskedjen a T.
Testület meghozni szíveskedjen meghozni, mert a KFT ügyvezető nélkül nem maradhat.
Kérem a T. képviselő-testületet, hogy az ügyvezető igazgatói tisztség ellátása érdekében az
alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni:
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a SZIP Kft.
ügyvezetője, Gyökös Imre Gergő lemondását 2017. szeptember 30-val elfogadja, őt a
jelen határozat meghozatalával ügyvezetői státuszából 2017. szeptember 30. napjával,
mint utolsó nappal visszahívja. Felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert arra, hogy
az ezzel kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2017. október 1.
napjától kezdődően 2022. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra
……………………-t
(születési név: ………………………., születési hely:
………………………….., születési idő: ………………., anyja születési neve:
…………………….,
adóazonosító
jele:
……………………..,
lakcíme:
……………………………..) a SZIP Kft. ügyvezetőjének önálló képviseleti és
cégjegyzési joggal megválasztja. Díjazása: bruttó ---- Ft/hó. A Képviselő-testület
felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert arra, hogy a szükséges dokumentumokat
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Huszár Gábor
polgármestert felhatalmazza a SZIP Kft. ügyvezetőjének személyében történt változás
következtében szükségessé váló módosítások, hatályosítások után az alapító okirat
módosításokkal, hatályosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének, továbbá
az alapító okirat módosításának és minden, a változásbejegyzéshez szükséges
cégiratnak az aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. szeptember 19.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
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Tárgy: A Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó
Korlátolt Felelősségű törzstőke leszállítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. szeptember 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselőtestület 2017 májusában döntött a Szentgotthárdi Iparik Park
Kft.
törzstőkéjének
leszállításáról.
Ezt
követően
ügyvezető
úr
közzétette
az
előírásoknak
megfelelően
a
hitelezői
felhívást
a
Cégközönyben.
2017. szeptember 02-án járt le az a határidő,
amely
alatt
az esetleges
hitelezők igénybejelentést tehettek. Mivel nem volt
ilyen bejelentés, a Ptk. 3:206. §-a alapján az alapító dönthet
és
döntenie is kell
az alapító okirat módosításáról, hogy a cégbíróságon
lehessen kérni a törzstőke leszállítás bejegyzését.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi Ipari Park Kft
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.)Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„5.1. A társaság törzstőkéje 109.817.800-Ft,
azaz százkilencmillió-nyolcszáztizenhétezer-nyolcszáz forint, amely
a)
109.817.800-Ft, azaz százkilencmillió-nyolcszáztizenhétezer-nyolcszáz forint
készpénzből,
b) …………0…..…… Ft, azaz nulla forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
2.)Az Alapító Okirat 6. pontjában a törzsbetét összege 109.817.800-Ft –ra módosul. A
törzsbetét összetétele: 109.817.800-Ft készpénzre változik, a cégbejegyzésig szolgáltatandó
összeg szintén 109.817.800-Ft- ra változik.
Szentgotthárd, 2017. szeptember 19.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
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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.szeptember 27-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.

127/2017. számú Képviselő – testületi határozat
Az Együttműködés Szentgotthárd Éjszakai Csendjéért annak érdekében jött létre, hogy az
éjszakai nyitva tartás bizonyos korlátok között engedélyezhető legyen vendéglátó helyeken de
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ezzel egyidejűleg ne sérüljenek a szentgotthárdiak éjszakai pihenéshez való joga sem. Az
Együttműködés eredményeiről a szeptemberi ülésen kell beszámolni és esetlegesen javaslatot
is kell tenni arra, hogy ez az éjszakai nyitvatartási lehetőség maradhat-e, kell-e esetleg a
kigondolt renden változtatni, stb.
Előre bocsátom, hogy javaslom, hogy ezt a szeptemberi időpontot hosszabbítsuk meg
december végéig és akkor térjünk majd vissza erre a témára annál is inkább mert akkorra már
fél év tapasztalatai fognak rendelkezésünkre állni.
A történtekről röviden a következőket tudom elmondani:
Mint minden teljesen új rendszer ez sem indult könnyen de mostanra mondhatjuk talán el azt,
hogy a vállalkozók is megértették, hogy mi velük szemben az elvárás. Kaptak egy részletes
tájékoztatást az indulást követően bár nem rögtön az induláskor. A legelső hetekben
rugalmasan és segítő módon intéztük a kérelmeket és kiadtuk az engedélyeket. Később már
elvártuk a kéréseink teljesítését nevezetesen: a hosszabbított szombati nyitvatartási kérelmet
nyolc nappal előbb kell beadni és nem azon a pénteken amikor másnapra a hosszabbítást kérni
szeretnék; a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány számlájára az alkalmankénti
kikalkulált 7.500 Ft-ot nem utólag hanem előre kell befizetni és ennek igazolását be kell
mutatni a hivatalban – és nem az ügyintézőnek kell utánajárni, hogy a befizetés megtörtént-e.
Amennyiben ezek a hiányosságok fennálltak, akkor a kérelmeket elutasítottuk.
Mostanra jelentősen javult a helyzet.
A Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány próbált az elvárásoknak megfelelni;
kikalkulálta azt az összeget amit a vállalkozóknak alkalmanként be kell fizetniük az
alapítvány számlájára amiből az éjszakai járőrszolgálatot már meg lehet szervezni és szükség
esetén a Polgárőr Egyesületet is bevonta a feladat ellátásába.
A lakosság részéről bejelentés az éjszakai zaj miatt azóta nem érkezett.
A résztvevők részéről vannak még pontosítandó és finomítandó dolgok, azonban az
együttműködési rendszer egyelőre próbaüzemben ugyan, de működőképesnek látszik.
Decemberig érdemesnek gondolom a „próbaüzem” fenntartását.
202/2017. számú képviselő-testületi határozat
A TREKANT Kft-től a konkrét fejlesztési, kivitelezési paraméterekről tájékoztatás nem
érkezett.
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II.
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2017. SZEPTEMBER
VÁROSÜZEMELTETÉS:
Két ülés között történtek
2017. szeptember


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
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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 befejezési határideje 2017. szeptember 30.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. július
12-én megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd belterületi
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 csapadékvízelvezető irányokban 1756,00 fm hosszban a meglévő árkok folyásfenék
burkolása), illetve a Bem J. utca 260,00 fm hosszúságú nyílt csapadékvízelvezető árkának burkolása árokburkoló elemmel szerepelt. A nyertes
ajánlattevővel történő szerződéskötés megtörtént.



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 szeptember hónapokban a
közvilágítási hálózatot érintően két (2) szakaszhibát, illetve két (2) 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

126

2017. szeptember 27-i testületi ülés előterjesztései
támogatási igényt nyújtottunk be. 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 belül. A műszaki
átadás-átvétel megtörtént. Az elszámolás határideje 2017. október 12.


A közlekedési hatósággal és érintettekkel történő előzetes véleményeztetést
követően a piac bevezető út forgalomtechnikai átalakítására a munkálatok
elvégzése folyamatban van. A kivitelezés befejezési határideje 2017.
szeptember 30. Tervező: Vé-Ko Kft. Szentgotthárd. Kivitelező: UTPLAN ’95
Kft.



Elkészült a II. számú szennyvíz átemelő rekonstrukciója (az akna korrózióálló
bélelése, acélszerkezetek saválló kivitelűre történő cseréje). Kivitelező:
Vasivíz Zrt.



Elkészült Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjain, járdáin, illetve
kerékpárútjain lévő úthibák javítása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



Megrendeltünk Szentgotthárd város területére 15 db új hulladékgyűjtő, valamint 5 db
ülőpad legyártását. A városközpontban rendszeresített, a Városszépítő Kft. által
gyártott „Megálló pad” fantázia nevű 2 db ülőpadot (fekete színű öntött vas
vázszerkezetű, 40 mm vastag 3 réteg környezetbarát lazúrral kezelt tölgy deszkázattal)
a színház területére, valamint 3 db „Veron pad” fantázia nevű ülőpadokat tölgy
deszkázattal Máriaújfalu városrész területére (harangláb, kápolna, játszótér). A
kihelyezések folyamatban vannak.



Szerződést kötöttünk a Castrum Sec. Kft-vel a város közigazgatási területén üzemelő
térfigyelő kamera rendszer hardvereinek és szoftvereinek karbantartási munkálataira
és az eseti hibák elhárítására. A szerződés alapján elvégezték az első féléves
karbantartást.



Árajánlatot kértünk a Castrum Sec. Kft-től a város közigazgatási területén üzemelő
térfigyelő kamera rendszer bővítésére.



Szerződést kötöttünk a rábakethelyi templom és a zsidai Jó Pásztor Kápolna közötti
meglévő erdei út felújítását (Brenner sétány kialakítását). Kivitelező: Buldózer 2000
Kft. A beruházás teljesítése folyamatban van.

Megrendeltük:
 aknafedlapok szintreemelési munkáit a Hunyadi utcában; Petőfi u. - Dózsa Gy. U.
kereszteződésében; Rákóczi F. Utca - József A. Utca kereszteződésében
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Járdaleszakadás javítási munkáit Hunyadi u. Butiksor mögötti parkolóról kivezető
úton
Útpadka leszakadás javítási munkáit a Hegyi úton
Kolostor étterem mögötti kerékpárút, profilozását 2m x 20m-es szakaszon
Zsilavek u. árkolási munkákat
Erdei u.(810/2 hrsz.) burkolat leszakadás helyreállítási munkáit
Szentgotthárd, Széchenyi úton a volt törmeléklerakóhoz vezető útnál árok és áteresz
tisztítási munkákat
Szentgotthárd-Farkasfa, Fővég utca végén burkolat javítási munkákat
Szentgotthárd-Rábafüzes, Toldi Miklós utca útpadka javítását
Szentgotthárd-Rábatótfalu, Rábatótfalusi út 0896/1 és 0898/12 hrsz. területek között
közvilágítási vezeték kiépítését. Kivitelező: E.On Északdunántúli Áramhálózati Zrt.



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 munkaterület átadás időpontja: 2017. június
20. A műszaki ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és
Tervező Kft. látja el. A beruházás várható befejezési határideje: 2017. október
31.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2017. július 6.
-i megtartott ülésén a „Szentgotthárd-Farkasfa Művelődési Ház homlokzatfelújítási munkái ” tárgyában a Varga Imre építési vállalkozó ajánlatát az
eljárás nyertesének nyilvánította. A kivitelezési munkára a szerződés
megkötésre került. A munkaterület átadás időpontja: 2017. június 20. A
műszaki ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező
Kft. látja el. A beruházás várható befejezési határideje: 2017. október 31.



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


Előzetes árajánlatot kértünk a Szentgotthárd József A. úti evangélikus
templom, a Rábakethely Felső úti katolikus templom és a Mathiász A. utcai
református templom díszkivilágításának kivitelezői munkáira. Az előzetes
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árajánlat alapján az evangélikus templomnál 3 db 5 méteres „T” tartós
acéloszlopra összesen 3 db körszimmetrikus, illetve 9 db aszimmetrikus
fényvetőt kellene felszerelni, illetve a hálózatát kiépíteni. Bekerülési költsége
bruttó 3,50 mFt. A rábakethelyi katolikus templomnál tartókonzolokra
összesen 2 db körszimmetrikus, illetve 5 db aszimmetrikus fényvető kellene
felszerelni, illetve a hálózatát kiépíteni. Bekerülési költsége bruttó 2,2 mFt. A
református templomnál pedig tartókonzolokra 2 db aszimmetrikus fényvető
kellene felszerelni. Ennek a bekerülési költsége bruttó 800,- eFt. Az idei évi
költségvetésben ilyen célra forrás nem szerepel, ezért javasoljuk, hogy a jövő
évi költségvetés tárgyalásakor térjen vissza a képviselő-testület a frekventált
épületek díszkivilágítására.


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:
 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 SZEOB Játékvár Óvodája udvarán található 21 db fáról a
fagyöngy eltávolítását a keletkezett hulladék elszállítását, 1 db közönséges nyír
kivágását hulladék elszállítással. A fagyöngy eltávolítása és a fa kivágása
megtörtént.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2017. március
29.-én megtartott ülésén döntött a SZEOB Játékvár Óvodája épületében a 4 db
vizesblokk felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárásáról.
A műszaki átadás-átvételi eljárás 2017. augusztus 23-án megkezdődött.


Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében biztosított
keret terhére árajánlatkérés közvetlen megküldésével kért árajánlatot a Móra
Ferenc Városi Könyvtár felnőtt részlegének elektromos felújítására,
korszerűsítésére:

Megrendelésre került a felújítás után szükséges festési munkálatok.(falfelület mélyalapozása,
részleges glettelés, falfestés Jupol falfestékkel)
Kivitelező: Pungor Gábor (9970 Szentgotthárd, Radnóti u. 3.)
Megrendelésre került könyves polcok ki – és vissza pakolását, szállítását.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.)
A beruházás befejeződött.




Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a 2017. évi
költségvetésében biztosított keret terhére árajánlatkérés közvetlen
megküldésével kért árajánlatot a „Színház épület meglévő emeleti művész
öltöző és vizesblokk felújítási munkái” tárgyában a SZET Szentgotthárdi Kft.től. A kivitelezővel a szerződés aláírása került. A munkaterület átadása a
kivitelező részére legkésőbb 2017.július 31. A kivitelezés befejezési határideje:
2017. augusztus 31. A beruházás teljesítése folyamatban van.

Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a 2017. évi költségvetésében
biztosított keret terhére árajánlatkérés közvetlen megküldésével kért árajánlatot a
„SZEOB Játékvár Óvodája szennyvízcsatorna felújítási munkáira” tárgyában a
VIZÉPTEK Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.-től (9700 Szombathely,
Wesselényi u. 8.). A kivitelezővel a szerződés aláírása folyamatban van. A
munkaterület átadása a kivitelező részére legkésőbb 2017. július 24. A kivitelezés
befejezési határideje: 2017. augusztus 10. A beruházás befejeződött.


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.
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A hulladékudvarban befogadható hulladékok fajtái:

VÁROSÜZEMELTETÉS:
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi, megszünési eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:

0
0
1
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Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma:
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
vízügyi hatáskör
Hatósági, szakhatósági engedélyek száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Nyilatkozatok:

0
0
0
1
9
0
0

PÉNZÜGY
Költségvetési feladatok:
Az önkormányzat által végelszámolással megszüntetett Önkormányzati Közszolgáltató
Vállalattól jogutódként cca 8 millió forint adósságot örököltünk, ennek behajtására számtalan
próbálkozásunk volt, de a tartozás csak igen kis mértékben csökkent, még mindig jelentős
6 749 e/Ft.
A SZIP Kft a 4 millió forintos kölcsönét visszafizette az értékesített ingatlanból. Az
adóhatóság inkasszója visszavonásra került. A telekadó tartozás megfizetésének várhatóan
ebben az évben sem tud eleget tenni, mely komoly megterhelést okoz az önkormányzati
költségvetés végrehajtásában, hisz közel 200 millió forintról van szó.
A GotthardTherm Kft részére tavasszal nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének határideje
2017. december 31.
Célszerű lenne ezen összegek tervezését a költségvetés tervezésekor figyelmen kívül hagyni –
hisz realizálódásukra kevés az esély - és az esetleges megtérülés után tervezni hozzá kiadást.
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 önkormányzatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Továbbítása Kincstár felé.
- Segélyek kifizetése- elszámolása
- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása
- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt)
-

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

24/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelete: a helyi környezetvédelem szabályairól
szóló rendelet módosítása a mostani, a 2017. évi szeptemberi testületi ülésen fő
napirendi pont keretében kerül felülvizsgálatra.

-

25/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelete:
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.265) önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen módosítást nem
igényel.

-

26/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete:
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
önkormányzati rendelet módosítást nem igényel.

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE
2017. szeptember
Dr. Haragh László: A Kossuth L. utca – Kethelyi utat érintő kerékpáros forgalmi fejlesztés
érinteni fogja a fejlesztéssel érintett szakaszon lévő buszmegállókat is.
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A temetők fenntartójától, a SZET Szentgotthárdi Kft.-től kértük a temetőben lévő
balesetveszélyes (kiszáradt) fák felülvizsgálatát, illetve a szükséges intézkedések megtételére.
Határozati javaslat:
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 azzal, hogy a
127/2017. számú Képviselő – testületi határozat (Együttműködés Szentgotthárd Éjszakai
Csendjéért) teljesítéséről 2017. december 31-t követően kell ismételten beszámolni.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2017. szeptember 20.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2017. szeptember 18-án

CÍME

KIÍRÓ

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KEHOP-2.2.1-152015-00006

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2016

Belügyminisztérium

SZEOB Játékvár Óvoda
bővítése és energetikai
felújítása

TOP-1.4.1-15-VS12016-00019

HAT.SZÁM

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

103/2016.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

nettó
505.000.000,-

nettó 426.208.381 nettó
Ft,102.164.199,-

2 000 000,-

2 000 000,-

0,-

151 300 000,-

150.000.000,-

1.300.000,-

MEGJEGYZÉS
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.
Nyert! Digitális terepasztal német
nyelvű fejlesztése.
Kivitelezés befejeződött,
elszámolás folyamatban.

Tervezés folyamatban.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Arany János Iskola
energetikai fejlesztése
Szentgotthárdon

TOP-3.2.1-15-VS12016-00011

139/2016.

158.818.397,-

158.818.397,-

0,-

Tervezés folyamatban.

Fenntartható
TOP-3.1.1-15-VS1kerékpárforgalmi
2016-00011
fejlesztés Szentgotthárdon

156/2016.

299 765 000,-

299.765.000

0,-

NYERT! Szerződéskötés
megtörtént. Megvalósítás
(tervezés) folyamatban.

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása –
ÓVODA VIZESBLOKK
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása –
HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

A Szentgotthárdi Ipari
Park
alapinfrastruktúrájának
fejlesztése

Belügyminisztérium 120/2016.

Belügyminisztérium 106/2017.

TOP-1.1.1-15-VS12016-00003

102/2016.

28 256 893,-

14 128 446,-

14 128 447,-

Kivitelezés lezárult, műszaki
átadás megtörtént. Elszámolás
folyamatban.

30.994.592,-

Igényelt
támogatás:
15.000.000,- Ft
nem nyert

15.994.592,-

Nem nyert.

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.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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.

Kolostorkönyvtár
felújítása
SI-HU
SzlovéniaMagyarország

17/2016

350.000 €

elbírálás alatt
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CÍME

Refektórium felújítása

KIÍRÓ

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

HAT.SZÁM

17/2016

TELJES
ÖSSZEG

94.605,50 €

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

Zöld város kialakítása

TOP-2.1.2-15

138/2016

239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft 0 Ft

Testvér-települési
programok és
együttműködések

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

73 / 2017

501.600,- Ft

0 Ft

0 Ft

MEGJEGYZÉS
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 együttműködés
előmozdítása az erdélyi
Csíkszépvíz településsel. NEM
NYERT (forráshiány miatt)
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CÍME

Városarculat és helyi
termék fejlesztése

KIÍRÓ

AT-HU
Ausztria Magyarország

HAT.SZÁM

166/2016

TELJES
ÖSSZEG

100.000,- €

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

a Támogatói
döntést még nem 15.000,- €
kaptuk kézhez

MEGJEGYZÉS
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

Sportpark és futókör
kialakítása

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

„Nemzeti Szabadidős
– Egészség
168/2016.
Sportpark Program
2016.”

TELJES
ÖSSZEG

0,- Ft
(nem pénzbeli
támogatást
nyerhetünk,
hanem az
eszközöket)

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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 iskola
tornacsarnokának fejlesztése:
- homlokzat felújítás és
nyílászáró csere
-

Széchenyi István Általános
Magyar Kézilabda
Iskola tornacsarnokának
Szövetség
fejlesztése

261/2016

108.247.254,- Ft 75.773.078,- Ft

öltözők és azok
vizesblokkjainak javítása

32.474.176,- Ft
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

Külterületi helyi közutak
fejlesztése és
önkormányzati utak
kezelését biztosító gépek

Vidékfejlesztési
Program

A szentgotthárdi 1956-os
emlékpark felújítása

Közép- és Keleteurópai Történelem
és Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány

Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

MÁK Vas Megyei
Igazgatóság

HAT.SZÁM

24/2017.

237/2016

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

90 353 924

elbírálás alatt

Szentgotthárd, Apátistvánfalva és
Kétvölgy községek
önkormányzatai konzorciumban
közösen kívánják megvalósítani a
Szentgotthárd-Farkasfa
városrészen található Feketetó,
Zsilavek és
Kiserdo külterületi utak
felújítását, valamint közösen
22.588.481,- Ft kívánnak
önkormányzati tulajdonú
úthálózat
évszaknak megfelelő
üzemeltetéséhez,
karbantartásához szükséges
erőgépet és munkagépeket
beszerezni. Elbírálás
folyamatban. Hiánypótlás
érkezett 08.21-én.

bruttó 500.000

Nyert!
De az eredetileg
igényelt 2.5
millió FT-hoz
30.000 Ft
képest csak
500.000 Ft-ot
ítéletek meg.

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.

324.900,- Ft

Pannon Kapu Kulturális
Egyesület részére digitális
színpadi stagebox beszerzése.
Elbírálás alatt.

361.000,- Ft

36.100,- Ft

MEGJEGYZÉS
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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

Önkormányzati ASP
rendszerhez való
csatlakozás országos
csatlakozási
konstrukcióban

Miniszterelnökség;
Közigazgatás- és
Közszolgáltatásfejlesztési Operatív
Program Irányító
Hatóság

56/2017

6.976.850, -Ft
informatikai
eszközbeszerzés, 6 976 850,-Ft
adat-átvitel,
tesztelés, stb.

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

Ipari parkok energiaEurópai Bizottság
hatékonyságának javítása

157/2017

237.375 EUR
elbírálása alatt
(kb. 72 millió Ft)

A munkaerőpiaci
mobilitást elősegítő
munkásszállás építéséhez
nyújtandó támogatás
(Laktanya felújítás)

199/2017.

723.333.333,- Ft benyújtás előtt

174/2017.

62.476.885,- Ft

Nemzetgazdasági
Minisztérium

SZOI Vörömarty Mihály TOP-3.2.1-16-VS1Gimnázium Tornacsarnok 2017-00005
energetikai fejlesztése

-

0,-Ft

0,- Ft

269.333.333,- Ft

0,- Ft

Ipartörténeti állandó kiállítás
megvalósítása a múzeumban
NYERT
szerződéskötés folyamatban
Nemzetközi projekt; az
Inspiralia nevű spanyol
pályázatíró céggel
együttműködésben adta be a
Szentgotthárdi Ipari Park Kft.
Jelenleg elbírálás alatt van.
benyújtás előtt

Elbírálás alatt
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TOP Társadalmi és
környezeti szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Regionális Fejlesztési
172/2017
Programokért
Felelős Helyettes
Államtitkársága

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

200.000.000,- Ft elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-Ft

Elbírálás alatt
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok helyzete 2017.
szeptember 18-án
KIÍRÓ

Városi Gondozási
Központ - nyomtató
beszerzése

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
megbízásából a
16/2016.
Nemzeti
Rehabilitációs és
szociális Hivatal

149.860 Ft
149 860,nyomtató beszerzés

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

3.224.000,- Ft

1.000.000 Ft

Városi Gondozási
Központ
személygépkocsi
beszerzés
Kistelepülési
Önkormányzatok
alacsony összegű
fejlesztéseinek
támogatása (Hársas híd
felújítása
Apátistvánfalva)

HAT.SZÁM

13/2017.

A
helyiönkormányzato
kért felelős miniszter
39/2017.
az államháztartásért
felelős miniszterrel
közösen

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

CÍME

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0 Ft

A beszerzés megtörtént. Az
elszámolást benyújtottuk.

elbírálás alatt

0

elbírálás alatt

elbírálás alatt

40.4444 Ft

elbírálás alatt
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Tárgy: Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének
végrehajtásáról,
különös
tekintettel
a
köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel,
hulladékszállítással,
a
szelektív
hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos
tapasztalatokra,
lakossági
visszajelzésekre.
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Beszámoló a város környezeti állapotáról:
1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 22/2001.
(VI.28.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) foglalkozik a helyi
környezetvédelem szabályozásával, amellyel kapcsolatban az alábbi beszámolót terjesztjük
elő:
- A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezése
Szentgotthárd város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére az uniós eljárásrendnek megfelelő közbeszerzési
eljárás eredményeképpen az Önkormányzat. 2013. április 01-vel a Müllex Közszolgáltató
Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést a lakossági szilárd hulladékkezelésére. A
szolgáltató az előírásoknak megfelelően 2014. január 01-től nonprofit szervezetté alakult,
ezért ezt követően már Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. néven végezte tevékenységét.
2017. áprilisában a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a
Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. megfelelőségi véleményét azonnali hatállyal
visszavonta, így a velük kötött közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal fel kellett
mondanunk. 2017. április 05. napjától új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
kötöttünk az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft-vel. A szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama 2017. április 5-től 2017. december
31-ig.
A közszolgáltató elmúlt évi tevékenységével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adta:
„Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2017. április 5-től látja el Szentgotthárd településen a hulladék közszolgáltatási
feladatokat. Az elmúlt időszakban végzett tevékenységünkről alvállalkozónk a Müllex
Közszolgáltató Nonprofit Kft. ad Önöknek részletes tájékoztatót.
A jövőre vonatkozó terveinkről folyamatos egyeztetéseket folytatunk a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) munkatársaival, amelynek
irányvonalai szeptember hónap végére körvonalazódnak. A kialakult fejlesztési elképzelések
ismeretében tudunk csak Önök felé részletes információt adni jövőbeli terveinkről.”
A közszolgáltató alvállalkozójának elmúlt évi tevékenységével kapcsolatos beszámolója az
előterjesztés 1. számú mellékletében olvasható.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása alapján 2016. április 01-től
többek között a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj beszedését és a hátralékkezelés
feladatait az állam által létrehozott koordináló szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
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Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) látja el. A fenti időponttól
kezdődően ez a szervezet szedi be a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a
jogszabályban meghatározott szolgáltatási díjat. A hivatkozott törvény szerint a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja az ingatlanhasználó személyes
adatait.
2013. április 01-től a városban kötelező lett a szelektív gyűjtés. A szállítási rend szerint a
családi házas övezetben kéthetente történik a vegyes, illetve a sárga színű zsákokban gyűjtött
szelektív hulladék elszállítása, a szerves (bio) hulladék elszállítása pedig hetente. A
tömbházas övezetben a vegyes hulladék elszállítása hetente, a szeletíven gyűjtött hulladék
elszállítása pedig kéthetente történik. Tégelyben elhelyezett használt sütőolajos hulladék
elszállításáról pedig szolgáltató regisztráció alapján elektronikus levélben is tájékoztatja a
lakosságot a szállítás időpontjáról és a használt sütőolaj gyűjtésével kapcsolatos
tudnivalókról. Ennek a hulladékfajtának a gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket is szolgáltató
biztosítja.
A szelektív gyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatok:
- A családi házas övezetben a kéthetenkénti vegyes hulladék-gyűjtési alkalmaknak
köszönhetően emelkedett a szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége, mivel aki
eddig valamilyen oknál fogva idegenkedett a szelektív gyűjtéstől az is jobban
rákényszerült a szelektálásra.
- A növekvő mennyiség mellett viszont az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is
minőségi problémák mutatkoznak. A szolgáltató tapasztalata szerint ezek a minőségi
problémák elsősorban a tömbházaknál jellemzőek. Ezeknél az ingatlanoknál a
szelektív gyűjtőkbe nem oda való hulladék is kerül, amelyet ráadásul a tapasztalatok
szerint többnyire a kuka mélyére elrejtik. A családi házas övezetnél egy-két esetben
előfordult, hogy a biokukában jelenik meg elrejtve a nem oda való hulladék. A
szolgáltató amennyiben a szállításkor azt tapasztalja, hogy a szelektív zsákba, vagy
kukába nem oda való hulladék kerül, akkor nem szállítja el a kihelyezett hulladékot.
Az elmúlt év tavaszán a szolgáltató több alkalommal szúrópróbaszerű ellenőrzéseket
is tartott a városban és minőségi probléma esetén külön zsákba kiválogatva, egy írásos
figyelmeztetés mellett otthagyta a szelektív gyűjtés során el nem szállítható
hulladékot. Ezt az akciót tervei szerint a közeljövőben is meg fogja ismételni.
- A családi házas övezetben hetente történik az elkülönítetten gyűjtött szerves (bio)
hulladék elszállítása is. Egyrészt hasznos, hogy ezt a hulladékfajtát is elkülönítetten
gyűjtik a lerakásra kerülő hulladéktól, másrészt környezetvédelmi szempontból nem
igazán előnyös, hogy több, mint 40 km „utaztatjuk” Szentgotthárd és Harasztifalu
között. Annak ellenére, hogy egy kis odafigyeléssel a családi házaknál is kezelhető
lenne a szerves (bio) hulladék, amellyel egy értékes anyaghoz (komposzthoz)
juthatnának az ingatlanok tulajdonosai. Továbbá a szolgáltató tapasztalatai szerint egy
olyan gyakorlat is kezdett kialakulni néhány családi háznál, hogy több szerves (bio)
hulladékgyűjtő edényt szereznek be és szállításoknál már családi házanként 2-3 ilyen
kukát is kiraknak ezeknél az ingatlanoknál.
- A Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási
Tanács által 2014. júniusában 134 településen arányosan szétosztva összesen 26900
db komposztáló láda kiosztására került sor. Szentgotthárdra két ütemben 1200 db +
400 db láda került, amelyek kiosztása előzetes regisztrációt követően 2014. nyarán
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megtörtént. Ezzel az EU által támogatott projekt komposztálóedényekkel kapcsolatos
része lezárult. Ezzel a sikeres akcióval az előző bekezdésben körülírt problémák is
kezelhetőek lesznek és valószínűleg csökkent/csökkenni fog a Szentgotthárdról
elszállításra kerülő szerves (bio) hulladék mennyisége és ezzel környezetvédelmi
szempontból előnyösebben a keletkezés helyén kerül újrahasznosításra ez a hulladék
fajta.
A szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetésénél sokan értetlenül fogadták, hogy
egy zsákba, illetve egy kukába kell gyűjteni a háztartásokban elkülönítetten gyűjtött
hulladékokat (műanyagot, papírt, fémet), szerintük ez nem szelektív gyűjtés. A
lakossági körben szelektíven gyűjtött hulladék sajnos nem megfelelő tisztaságú, ezért
a szolgáltatónak utóválogatnia kell az így összegyűjtött hulladékot. Olyan hulladékok
kerülnek a zsákba (tömbházaknál szelektív kukába), amelyet nem lehet
újrahasznosítani, illetve nem tisztán kerülnek bele ezek a hulladékok. Sokkal
környezettudatosabb, felelősségteljesebb magatartás kellene ahhoz, hogy hulladék
fajtánként külön gyűjtőbe gyűjtsük a szelektíven gyűjtött hulladékot. Országosan
elfogadott, hogy a lakossági szelektív gyűjtés a hulladékok újrahasznosításának
előkészítése és a lakosság révén előválogatott hulladékot a szolgáltató telephelyén
különválogatja, hogy ténylegesen hasznosítható hulladék kerüljön az újrahasznosító
szervezetekhez. A lakosság ebben a formában elkülönítetten gyűjti az
újrahasznosítható hulladékokat a nem hasznosítható vegyes hulladéktól, illetve a
biológiailag lebomló hulladékoktól (családi házas övezetben a biohulladék elkülönített
gyűjtése is megoldott). Egyébként a környezetvédelmi hatóság a gyakoribb szállítások
miatt környezetvédelmi szempontból nem is ajánlotta a frakciónkénti szelektív
gyűjtést. Azt tapasztaltuk, hogy mára a lakosság megértette a kötelező szelektálás
fontosságát és az elmúlt évben ezzel kapcsolatos lakossági panaszok, bejelentések
nem is érkeztek hivatalunkba.
A szolgáltatás magában foglalja az évi egyszeri (tavaszi) lomtalanítási akciót a város
teljes közigazgatási területén. Ebben az évben erre 2017. június 10-én Szentgotthárdon
a Rába-folyótól keletre eső utcákban, és Rábakethely városrészen, 2017. május 27 –
én pedig a város többi utcájában, illetve városrészein került sor. A lomtalanítás során
az elmúlt évekhez hasonlóan a kihelyezett hulladékok egy része nem a jogszabály
szerinti lom hulladék volt, hanem a vegyes ( kukás ) hulladékgyűjtés során gyűjthető
települési hulladék, illetve gyakori volt a hulladékok nem rendezett állapotú
kihelyezése. Továbbá problémát okoz a kihelyezett lomok illegális gyűjtése is,
amelyet tovább tetéz, hogy az így összegyűjtött hulladékot a „gyűjtögetők”
szétbontják és a nem értékesíthető részét, vagy otthagyják, amely ezzel már veszélyes
hulladéknak minősül és nem lehet közterületen elhelyezni, illetve ekkor már más
szabályok vonatkoznak az elszállítására, vagy más helyekre illegálisan lerakják. Az új
jogszabályok alapján a közterületre kihelyezett hulladék, így a lomtalanítás során
kihelyezett hulladék már a közszolgáltató tulajdona, amennyiben nem a
közszolgáltató viszi el ezt a hulladékot, akkor az lopásnak minősül. Az elektronikai
hulladékok elhelyezésére 2017. június 1-től az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.által üzemeltetett hulladék (zöld)
udvarban van lehetőség. A hulladékudvar heti két alkalommal (kedden és csütörtökön
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8.00-16.30 óráig), valamint minden hó 1. szombatján 8.00-16.30 óráig tart nyitva. A
zöldudvarban lerakható hulladékok mennyiségéről és fajtájáról a városi honlapon, a
szolgáltató
elérhetőségein
(94/200–563,
http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/ ),
valamint
a
helyszínen (Szentgotthárd, Nyárfa utca) is van lehetőség tájékozódni.
Sajnos idén is rengeteg szétbontott elektronikai hulladék került ki a közterületekre. A
szétbontott elektronikai hulladék már veszélyes hulladéknak minősül és így már nem
lehetne közterületen tárolni, illetve az elszállítására és kezelésére is már más
szabályok vonatkoznak. A szétbontott elektronikai hulladékoknál az sem megoldás,
hogy vegyes hulladékként a szolgáltató lerakójába kerül, mert egyrészt ez nem felelne
meg a szabályoknak, illetve másrészt a lerakóban a hulladékok begyulladását
eredményezheti, amely komoly bírságot vonhat maga után. A lomtalanítás során
szabálytalanul, vagy későbbi időpontban kihelyezett hulladékokat (elsősorban
elektronikai hulladékot) összegyűjtését idén is a SZET Szentgotthárdi Kft végezte,
amely 134.620,- Ft-ba került az önkormányzatnak. Reményeink szerint Ennek a
problémának a megoldásához a lakosság eddiginél sokkal hatékony együttműködésére
lesz szükséges, ennek érdekében pedig sokkal komolyabb lakossági propagandára,
tájékoztatásra lesz szükség.
A hulladék (zöld) udvar megnyitásával egyidejűleg megszűnt a SZET Szentgotthárdi
telephelyén elhelyezett lom-, illetve építési törmelék gyűjtő konténer.
Az év hátralévő részében a háztartási lomok elhelyezésére a hulladékudvarban van
lehetőség, ahol a lakosság ingyenesen elhelyezheti hulladékát.
Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése is a
hulladékudvarban történik.
Szentgotthárdon 2014. március 31-ig 16 db közterületi szelektív hulladékgyűjtő
sziget működött, amelyeken lehetőség volt a papír, a PET palackok és az üveg
hulladékok szelektált formában történő gyűjtésére. Ezeket a képviselő-testület 2014.
januári ülésén hozott döntésének megfelelően a szolgáltató 2014. március 31-ig
megszüntette és lényegében ugyanezeken a helyszíneken üveg visszagyűjtési pontok
alakultak ki. A Mártírok úti tömbháznál maradt meg egy szelektív hulladék-gyűjtő
sziget, mivel ebben a tömbházban nem tudták elhelyezni a szelektív gyűjtőket.
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésének egyik fontos indoka az volt,
hogy sajnos folyamatosan problémát jelentett, hogy azokat egyesek illegális
hulladéklerakónak gondolták és ott hagyták hátra a hulladékaikat, ezért a város utcáin
közlekedők időnként hulladékhegyeket láthattak a szigetek környezetében. További
indok volt, hogy a 2013. április 01-től bevezetett új hulladékszállítási és –kezelési
rendszer kötelezővé tette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést – így nem volt
szükség a PET-palack és a papírhulladék gyűjtőkre emiatt is fontos, hogy a szigeteket
az üveggyűjtő konténereken kívül meg is lehet szüntetni az említett Mártírok úti
kivételével. Sajnos a megszüntetés után az üveg visszagyűjtési pontok környezetében
sem szűnt meg teljesen a hulladékok illegális lerakása. Ez a néhány embertársunkra
jellemző érthetetlen viselkedés nem elfogadható, mivel a hulladékudvarban mindenki
ingyenesen elhelyezheti a lomtalanítási időszakon kívül keletkező háztartási lomokat.
Az is igaz, hogy nemcsak ilyenek kerülnek ki a közterületre, hanem többször is az
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addig a hulladékgyűjtő szigeten elhelyezhető egyéb hulladék is: papír, PET palack,
stb. Továbbá még inkább sajnálatos, hogy több helyen háztartási hulladék is kerül
ezekbe a kukába, vagy környezetükbe.
A háztartásoknál keletkező vegyes, illetve 2013. április 01-től a kötelezően
elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladék gyűjtéséről és elszállíttatásáról az
ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni a hulladékkezelési
közszolgáltatás keretében. Erről már többször tájékoztattuk a lakosságot
szórólapokkal, a helyi médián keresztül stb.
A hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés
folyik. Az így összegyűjtött hulladék elszállítását egy kisebb autóval végzik heti
egyszeri alkalommal. Rábatótfalu, Zsida városrészeken a Müllex Kft-vel kötött
megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi KFT. gépjárművével, Rábafüzes,
Farkasfa, Máriaújfalu városrészeken pedig a közszolgáltató. saját gépjárművével.
A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás további fontos eleme a városban
hulladékgyűjtő udvar, ahol a szelektív hulladék (fém-, papír-, műanyag-, üveg-,
textilhulladékok, építési törmelék, stb.) befogadása mellett lehetőség nyílik a lakossági
körben keletkező veszélyes hulladékok (elem, akkumulátor, gyógyszer, festékes
doboz, elektronikai stb.) befogadására is. A hulladékudvar a Szentgotthárd Ipari Park
Nyárfa út 0284/32. hrsz-ú ingatlanon üzemel.
A kormány 109/2005 (VI. 23.) rendeletével bevezette a hordozható elemek
visszavételi, visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségét. A hordozható elemek
visszavételi, visszagyűjtési kötelezettségét Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi.
Ennek érdekében az önkormányzat szerződést kötött a CELLA HUNGARICA Forego
Kft.-vel és a lakosság számára nyilvános gyűjtőpontot létesített a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatalban, továbbá a Képviselő-testület 26/2006. (VI.26.)
számú önkormányzati rendeletében a környezettudatos nevelés érdekében az oktatási
intézményekben is előírta a lakossági körben keletkező hulladékká vált elemek
begyűjtésének megszervezését, ezért az önkormányzattal szerződött szervezet az
intézményekben is kihelyezte a használt elem gyűjtőkonténereket.
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében a jogerős
hatósági engedélyek alapján megtörtént a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú területen lévő
egykori törmeléklerakó rekultivációja. Ezt követőn az utógondozás már az
önkormányzat feladata.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok (parkok,
kibővített városközpont zöld felületei) esetén a városi parkfenntartási megállapodás
alapján a SZET Szentgotthárdi KFT. végzi, egyéb önkormányzati ingatlanok kaszálása
pedig külön megbízások alapján történik évente két alkalommal, illetve allergén
növények megjelenése esetén többször megismételve a kaszálást. (SZET
Szentgotthárdi KFT., városrészi egyesületek).
A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött megállapodás
alapján a 8-as számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z. utca –
Jakabháza közigazgatási határ közötti szakasza) folyamatosan gyűjtik az elszórt
hulladékot. A kihelyezett 6 db hulladékgyűjtő (buszmegálló, illegális
„autóspihenőkhöz”) ürítése szükség szerint, de legalább hetente történik. Az 2016-tól

151

2017. szeptember 27-i testületi ülés előterjesztései

-

az Apátistvánfalva felé vezető út mentén elszórt hulladék összegyűjtésére is
megállapodást kötöttünk az Őr-Nyék Alapítvánnyal, akik évi három alkalommal
gyűjtik a fenti területen az elszórt hulladékot. Ezúton is köszönjük a fenti szervezetek
munkáját.
A civilek koordinálásával és az oktatási intézmények, illetve a SZET Szentgotthárdi
KFT. részvételével, valamint az önkormányzat eszköz támogatásával (hulladékgyűjtő
zsákok, illetve kesztyűk), többször országos akciókhoz is csatlakozva
hulladékgyűjtési akciók is zajlanak a város területén. Ezúton is köszönjük a
munkálatokban résztvevők a segítségét.

Helyi hulladékgazdálkodási terv
- A hulladékról szóló 2012. évi LVXXXV. törvény IX. fejezete már nem írja elő települési
(helyi) hulladékgazdálkodási terv készítését. Az országos tervet az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a kormány határozatban fogadja el. A területi
hulladékgazdálkodási tervet is az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a
környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az új törvény a közszolgáltatók részére
írja elő a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek elkészítését, amelyet a
környezetvédelmi hatóság fogadja el.
2. Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban:
- Regionális Légszennyezettség Mérőállomás: A projekt lényege egy Mosonmagyaróvártól
Szentgotthárdig, a magyar–osztrák határ mentén húzódó, a levegő szennyezettségét figyelő
monitoring hálózat kialakítása. Ez öt mérőállomás beszerzését és rendszerbe állítását továbbá
a monitoring tevékenység (működtetés) 5 évig való finanszírozását jelenti. Szentgotthárdon az
automata mérőállomást a Széchenyi István Általános Iskola udvarán helyezték el, az
ünnepélyes átadására 2013. április 12-én került sor. A mérőállomás biztosítja a város
levegőminőségének folyamatos figyelését. Az eddigi adatok alapján elmondható, hogy
Szentgotthárd
város
levegőjének
minősége
kiváló,
illetve
jó
minősítésű
http://levegominoseg.hu/Olm/Riportok?station=100&component=1&AspxAutoDetectCookie
Support=1
- Nemcsak helyi problémát jelent a nem megfelelően gondozott, már több éve le nem kaszált,
így általában allergén növényekkel szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása).
Szentgotthárd közigazgatási területén első fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi
ingatlanoknál a Vas Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága,
belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd város jegyzője. 2017-ben tizenkilenc belterületi és két
külterületi ingatlan esetében tettünk bejelentést az illetékes hatóságok felé. Állandó problémát
okoznak a különböző vállalkozások nevén, vagy ismeretlen helyen tartózkodó személyek
tulajdonában lévő ingatlanok, amelyek a bejelentett címükön általában nem veszik át a
felszólításokat. Ezekben az esetekben nagyon el tud húzódni az eljárás. 2016-tól fontos
változás volt, hogy a képviselő-testület 2015. augusztusi ülésén kiegészítette a helyi
környezetvédelmi rendeletünket azzal, hogy az ingatlanok tisztántartásáról (kaszálásáról) a
tulajdonosok, használók kötelesek a szükségesség mértékének megfelelően – de évente
legalább két alkalommal – május 15-ig, illetve szeptember 15-ig ingatlanaikat a gyomtól,
gaztól, hulladéktól, vadon növő bokroktól, stb. megtisztítani, illetve az ingatlan zöldterületű
részének kaszálásáról (fűnyírásáról) gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója fenti
kötelezettségét nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően
az elhanyagolt ingatlant a tulajdonos, használó költségére és veszélyére rendbe hozattathatja.
Ez a rendelkezés 2015. október 01-vel lépett hatályba. Ez jelentős segítséget jelentett a
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hatósági munka során, hiszen időben el lehetett kezdeni a kaszálatlan ingatlanok felszólítását,
amely alapján tizenkilenc tulajdonost szólítottunk fel végzéssel a kaszálásra, illetve egy
ingatlan esetében kényszer kaszálás elrendelésére is sor került. Két ingatlan esetében pedig
nem lehet elérni a tulajdonost/tulajdonosokat.
A visszatérően, évről évre problémás területek tulajdonosait a SZET Szentgotthárdi Kft már
az év elején megkereshetné és felajánlaná a segítségét megfelelő díjazás ellenében.
Tudomásunk szerint a Kft jelenlegi vezetése nyitott is erre.
3. A vizek védelmével kapcsolatban:
- A vizek védelmével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyforrást az élő vízfolyásokba
kerülő szennyvíz jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.) számú rendelete alapján
2004. október 01-től az önkormányzat adóhatóságához talajterhelési díjat kell fizetni azoknak
a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá
és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak.
2013. február 01-től drasztikusan megemelkedett a talajterhelési díj, a korábbi 120,- Ft/m3
összegről 2013. február 01-től 1.200,- Ft/m3 összegre. A megemelkedett talajterhelési díjnak
köszönhetően mára drasztikusan lecsökkent a csatornahálózatra rá nem kötött ingatlanok
száma. A kiépített csatornahálózatra történő rákötés hiányát most már elsősorban az adott
ingatlan tulajdonviszonyainak rendezetlensége, vagy például a szociális helyzet (minimális
vízfogyasztás) indokolja.
Szentgotthárd közigazgatási területén Máriaújfalu, Farkasfa és Jakabháza városrészek
szennyvízcsatorna-hálózata még nem került kiépítésre. A Szentgotthárd – Máriaújfalu
szennyvíz-elvezetés kiépítésével kapcsolatos pályázat megvalósítását a hazai új
fejlesztéspolitikai intézményrendszer kialakításával a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft. végzi. Ezzel a szervezettel konzorciumban történik a beruházás megvalósítása,
az önkormányzat konzorciumi partner. A kivitelezés jelenleg folyamatban van.
Farkasfa esetében a kiépülő Máriaújfalui végpontra történő csatlakozás lehetősége a jelenlegi
pályázati kiírások miatt nem lehetséges, mivel a fajlagos költségei nagyon magasak és nem
teszik lehetővé a pályázat eredményességét. Jakabháza tekintetében rendelkezünk a
Mélyépterv Infrastruktúra Kft. által készített tervdokumentációval. A meglévő tervek a
városrész szennyvizét a regionális hálózatra vezetnék rá. Meggondolandó lenne a 2008-ban
kialakított projekt koncepció szerint készített tervek átdolgozása azért, hogy a regionális
rendszer kihagyásával közvetlenül a Szentgotthárd-Rábafüzesi hálózatra csatlakozzon a
jakabházi hálózat. Jelenleg a megvalósításhoz szükséges források felkutatása érdemes
gondolkodni.
- A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz
elszállítása:
A kistérségi társulás nevében kiírt sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen a társulás
2012-ben közszolgáltatási szerződést kötött a Szentgotthárd város és térsége területén a
települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére.
A közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. Az új szolgáltató adatai, elérhetőségei: Lenti
Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.) Tel.: 92/551-386, 92/551-387, fax: 92/551012, mobil: 30/701-77-97, e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu. A közszolgáltató
beszámolója jelen előterjesztés 2. számú mellékletében olvasható.
- A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonos a környezetvédelmi hatóság
határozatában előírt határidőkben és módon eleget tett. A Florasca Kft. egy sikeres pályázat
eredményeképpen elvégeztette a terület rekultivációját. A rekultiváció elvégzését követő 5 év
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fenntartási kötelezettség terhelte a tulajdonos Florasca Kft.-t, mely időszak információnk
szerint lejárt.
4. Zöldterületek fenntartása és kezelése:








A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű
növényvédelmi munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási
megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodik. A zöldterületek
megfelelő fenntartását a nem megfelelő használatuk (rongálások, lopások, szemét
elszórása stb.) akadályozza.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási
feladatait továbbra is a Horgászegyesület látja el az önkormányzat anyagi és egyéb
támogatásával. A Hársas-tó környezetében az elmúlt években visszatérően komoly
problémákat okoztak az éjszakai rongálások. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is
birtokba vehették a fürdőzők a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó strandját, mivel a
2014-ben kiépült az ivóvízvezeték már biztosítja az ivóvízvételi-, illetve a
zuhanyozási lehetőséget is és ezek hiánya már nem akadályozta a strand megnyitását.
Idén strand területén előírt havi vízminták közül minden vízminta vizsgálat megfelelő
eredményt hozott.
Még mindig problémaként jelentkezik a zöldterületek fenntartásával kapcsolatban,
hogy az eb tulajdonosok nem mindig tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat.
A kutyáikat tiltott területeken futtatják, illetve az ebek által okozott szennyeződéseket
nem távolítják el. Ez azért veszélyes, mert ahol kisgyerekek is tartózkodnak (parkok,
játszóterek), ott akár súlyos betegségek kialakulásához is vezethetnek. Az erre felhívó
tiltó táblákat folyamatosan megrongálják, eltávolítják. Hatékonyabb hatósági fellépést
tesz lehetővé az, hogy a képviselő-testület 2015. augusztusi ülésén a helyi
környezetvédelmi rendeletünket kiegészítette azzal, hogy az állat felügyeletét ellátó
személy az állat sétáltatása, futtatása során köteles az állat által okozott szennyezés
megszüntetésére alkalmas zacskót, vagy szennyezést megszüntetésére alkalmas egyéb
eszközt magánál tartani és ezt a közterület-felügyelők felszólítására bemutatni. Az
állat által okozott szennyeződés megszűntetése az állat felügyeletével megbízott
személy kötelessége.
A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy
mennyiségben jelenik meg a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező
növényi hulladék. A parkfenntartási feladatokkal megbízott SZET Szentgotthárdi Kft.
a fanyesedéket egy helyen gyűjti és mikor nagyobb mennyiség összegyűlik, akkor le
fogja daráltatni és az aprítékot értékesíteni fogja, vagy saját célra fogja felhasználni, a
fűnyesedéket pedig saját maga komposztálja.

5. Zajvédelem:
- 2017-ben vendéglátóegység részére nem állapított meg hatóságunk zajkibocsátási
határértéket. Jelenleg két ügyben folyik eljárás hivatalunkba érkezett zajjal kapcsolatos
bejelentések miatt. A jelenleg folyamatban lévő ügyek első körben figyelmeztetéssel
végződnek. A figyelmeztetésekben foglaltak be nem tartása, illetve a panaszok fenntartása

154

2017. szeptember 27-i testületi ülés előterjesztései
esetén pénzbírság kiszabása alkalmazandó. Amennyiben ez sem vezetne eredményre, úgy a
tevékenység korlátozására kerül sor.
6. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja:
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-nak
figyelembevételével a képviselő-testület 2016. augusztusi testületi ülésén elfogadta a város új
(felülvizsgált) környezetvédelmi programját. A környezetvédelmi programunk az alábbi
linkre kattintva érhető el:
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a képviselő-testülettől, hogy az előterjesztést megtárgyalni, illetve a város környezeti
állapotáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolóval kapcsolatban az alábbiakat
határozza meg: .....
Határidő:
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2017. szeptember 13.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzem!
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1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet
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