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2019. június 17-i rk. testületi ülés előterjesztései 



Tárgy: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

maximális csoportlétszám túllépés iránti kérelme 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. június 17-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója a mellékelt 

kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testület felé (1. sz. Melléklet). 

 

A csoportlétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése és az Nkt. 4. számú melléklete 

határozza meg. Az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai csoportok, iskolai osztályok, 

kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. sz. melléklet írja elő. Az 

óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a 

nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz 

százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor 

is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. 

Az Nkt. 4. számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok minimális 

létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet.  

 

Szentgotthárdon az elmúlt évek gyermeklétszám növekedése és az óvodai beiratkozási adatok 

alapján a SZEOB Játékvár Óvodájában szükségessé vált a maximális csoportlétszám túllépés 

fenntartói engedélyezése. A maximális létszámtól a SZEOB Játékvár Óvodájában 4 

gyermekcsoportban kell 20%-kal eltérni 2019. szeptember 1. napjától, a jelenleg ismert 

igények alapján: 

- Zsebibaba csoport: 27 fő 

- Ficánka csoport: 27 fő 

- Kiscsillagok csoport: 27 fő 

- Babóca csoport: 26 fő 

 

A maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépésének engedélyezése a SZEOB Játékvár 

Óvodájában a szülői igények kielégítése, valamint elutasítások elkerülése miatt indokolt 

és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján teljesíthető.  
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata javaslata alapján a csoportlétszám emeléséről a 

fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa dönt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és javasolja az intézményt fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának a SZEOB Játékvár 



Óvodában 2019. szeptember 01. naptól az alábbi csoportokban a maximális csoportlétszám 

20%-os túllépésének engedélyezését: 

- Zsebibaba csoport, 

- Ficánka csoport, 

- Kiscsillagok csoport, 

- Babóca csoport. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Varjuné Molnár Katalin igazgató 

 

Szentgotthárd, 2019. június 12. 

 

              Huszár Gábor 

               polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

        

     

 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

OM azonosító:036456 
Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: ovodavezeto@sztgnet.hu 

Iktatószám: Szsz.289.-10./2019. 

Tárgy: Engedély kérése a maximális csoportlétszámtól való eltérésre 

             Címzett: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

                            Huszár Gábor Elnök Úr   

       Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  

Tisztelt Fenntartó! 

Az óvodák tekintetében a maximális csoportlétszám a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi 

CXC. (Nkt.)tv 4. melléklet alapján 25 fő lehet.  

Az Nkt. 25. § (7) bek. szerint: „Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok 

minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, 

iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, 

illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal 

átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a 

nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A 

minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, 

tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a 

képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett 

osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra 

háruló aránytalan teher nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú 

osztály, csoport.” 

Az Nkt. 8 §. (2) bek. értelmében:  „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 

óvodai foglalkozáson vesz részt.” 

A 2019/20-as nevelési évre megtörtént a beiratkozás. A jelenlegi adatok ismeretében a 

2019/20-as nevelési év indításakor, 2019. szeptember 1. napján, a maximális létszámtól a 

SZEOB Játékvár Óvodájában 4 gyermekcsoportban kell eltérnünk.  

Zsebibaba csoport: 27 fő 

Ficánka csoport: 27 fő 

Kiscsillagok csoport: 27 fő 

Babóca csoport: 26 fő 

 

Kérjük a Tisztelt Fenntartót a székhely óvoda jelzett csoportjaiban a maximális létszámtól 

való eltérést engedélyezni szíveskedjék. 

 

Szentgotthárd, 2019.06.12. 

 

Tisztelettel:   Varjuné Molnár Katalin 

                                igazgató 
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Tárgy: INTERREG pályázat – a MOTIVAGE projekt benyújtása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. június 17-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL: 
 

Program: Interreg V-A Szlovénia -Magyarország Együttműködési Program. Az Interreg 

SI-HU Együttműködési Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) az Európai 

Területi Együttműködés keretében támogatja. A program átfogó célja, hogy a szlovén-magyar 

határtérség olyan területté válik, amely vonzó élőhelyet, munkahelyet, befektetési lehetőséget 

biztosít úgy, hogy a helyi természeti és kulturális értékekre épít a turizmusban, ezen keresztül 

katalizálva a teljes térség fejlődését, másrészről pedig megcélozza a közös határtérségi 

problémák megoldását határon átnyúló szinten. Specifikus célkitűzés: Az együttműködési 

kapacitás növelése a határon átnyúló kapcsolatok magasabb színvonalának elérése érdekében 

Támogatási intenzitás: 85% ERFA- támogatás, 10% automatikus nemzeti hozzájárulás   

Önerő: 5% 
Előleg: a pályázat utófinanszírozásos, de az előleget kérelemre a nemzeti hatóság biztosítja  

Megvalósítási időszak: a projekt záródátuma nem lehet későbbi, mint 2022. december 31.  

Beadási határidő: 2019. június 18. 
 

 

A BENYÚJTANDÓ PROJEKTRŐL: 
 

A 65 év feletti népesség aránya Szentgotthárdon az elmúlt 15 évben 17%-ról 20%-ra nőtt, és 

közülük sokan egyedül élnek. Sokan a nyugdíjazás után nem csak a munkaerőpiaci, hanem 

sokszor a közösségi folyamatokból is kimaradnak, mely a romló egészségi állapottal együtt 

izolációhoz vezet. A demencia nálunk is egyre több személyt érint, az érintettekről való 

gondoskodás pedig egyre nagyobb terheket ró a családokra és a szociális ellátórendszerre, így 

az önkormányzatokra is.  

 

Az Interreg Szlovénia-Magyarország együttműködési program 6. benyújtási 

időszakában - többek között - olyan projektjavaslatokat vár, melyek közös, innovatív 

szociális/egészségügyi fejlesztéseket dolgoznak ki a régióban élők számára, köztük külön 

figyelemmel az idősekre is. A régióban azonosított közös problémákra közös megoldásokat 

vár, a régiós szereplők együttműködésének ösztönzésén keresztül. A kiírás tehát szoft 

programot takar, de lehetőséget nyújt eszközbeszerzésre is, amennyiben az hozzájárul az 

együttműködés szintjének emeléséhez.  

 

Az idősödő társadalommal járó kihívások kezelésére a Muraba ETT a Gondozási Központ / 

a Rendelőintézet aktív részvételével – és két lendvai partner bevonásával - kidolgozott 

egy projektjavaslatot, mely amellett, hogy a fentiek figyelembe vételével készült, többek 

között választ ad a Szentgotthárd esélyegyenlőségi programjában leírt fejlesztési igényre is, 

úgymint a lakosság minél szélesebb körére kiterjedően – az egészséges életmódról, a 

betegségek megelőzéséről szóló - felvilágosító előadások, programok szervezése. A 

MOTIVAGE átfogó célja egy integrált, határon átnyúló idősbarát régió kialakítása 

Lendva és Szentgotthárd térségében, amely egyszerre kezeli a társadalmi és gazdasági 



részvétel és az önálló életvitel területeit, hozzájárulva az idős korosztály jó egészségben, 

aktívan és méltóságban megélt éveinek számának növeléséhez, ezáltal tehermentesítve az 

ápolási és ellátási intézményeket.  

 

A projekt vezető partnere a Muraba ETT lenne, a megvalósításban partnerek pedig a Városi 

Gondozási Központ, a Rendelőintézet Szentgotthárd, Idősebb Polgárok Otthona 

Lendva, 2. Sz. Kétnyelvű Általános Iskola Lendva. 

 

Kedvező elbírálás esetén a 2,5 éves időtartamra tervezett (2020. március – 2022. augusztus) 

MOTIVAGE projekt tevékenységei és eredményei a Szentgotthárdra nézve: 

 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszer megújítása -> a projekt számunkra talán 

legkonkrétabb eleme: új, modern eszközök beszerzése a meglévő, immáron 13 éves 

rendszer és készülékek helyett. A projekt keretében 27.500 euró értékű 

eszközbeszerzést hajthat végre a Gondozási Központ. Ez körülbelül 45 db új, már 

kétirányú kommunikációra alkalmas (a beteg állapotát folyamatosan figyelő és 

automatikusan jelző) berendezést jelent. A jelzőrendszeres rendszer elavulóban van, a 

közeljövőben mindenképpen cserélni kell az eszközöket. (Jelenleg 58 ellátottnál van 

jelzőkészülék, melyek cseréje kb. 11,3 millió forintba kerülne). Továbbá a Gondozási 

Központ személyi költségeire 7,3 millió forintot tartalmaz a projekt, melyek lehívása a 

Gondozási Központ fenntartására fordított összegek csökkentését is jelenthetik a 

projektidőszak (2020-2022) alatt. 

- Egészségügyi prevenciós program: 1 éves mozgásprogram, mentálhigiénés program 

szakember bevonásával (tanácsadás, szűrés) 

- Integrációs program: 2*2 irányú önkéntesprogram (határon átnyúló, a generációk 

kölcsönös segítségnyújtása) 

- Reaktiválási program: külső szakértő segítségével térség-specifikus tanulmány készül 

a nyugdíj melletti munkavégzés, szolgáltatásnyújtás, társadalmi vállalkozások és 

szociális szövetkezetek indítása és működtetése lehetőségeiről, mely alapján 

kidolgozásra kerül egy határmenti reaktiválási program a nyugdíjazás utáni gazdasági 

tevékenységről való tájékoztatás, és arra való ösztönzés céljából 

- Stratégia – határon átnyúló idősügyi helyzetértékelés és stratégia, erősödő 

együttműködés ezen a területen Lendva községgel 

- 3 kiadvány, 2 sajtónyilvános konferencia 

 

A pályázat előnyei az intézmények számára: 

- Tudásbővítés (belső képzések, tapasztalatcsere, tanulmányutak) 

- Kapcsolatépítés szlovén partnerekkel 

- 291 (Gondozási Központ) és 272 nap (Rendelőintézet) személyi költség támogatása 

 

 

TERVEZETT PROJEKT KÖLTSÉGVETÉS 
 

A projekt összköltsége: 338.960 EUR / 108.467.200 HUF * 

 



A szentgotthárdi oldalról a Városi Gondozási Központ és a Rendelőintézet Szentgotthárd 

intézmények érintett szereplők -> a projektben való részvételhez a Városi Gondozási Központ 

a fenntartó Önkormányzati Társulás, a Rendelőintézet a fenntartó Szentgotthárd Város 

Önkormányzat jóváhagyását és a projektben vállalandó önerő támogatását kéri. 

 

A Gondozási Központra eső költségvetés: 

72.280 EUR / 23.129.600 HUF* 

A Gondozási Központra eső ERFA és 

nemzeti támogatás összesen: 68.666 EUR / 

21.973.120 HUF* 

A Gondozási Központ által biztosítandó 

eső önerő: 3.614 EUR /1.156.480 HUF* 

A Rendelőintézetre eső költségvetés: 

49.640 EUR / 15.884.800 HUF* 

A Rendelőintézetre eső ERFA és nemzeti 

támogatás összesen: 47.158 EUR 

/15.090.560 HUF* 

A Rendelőintézet által biztosítandó önerő: 

2.482 EUR / 794.240 HUF* 

 

A Rendelőintézet által biztosítandó önrész összegét az Önkormányzat, a Városi 

Gondozási Központ önrészét az Önkormányzati Társulás biztosít(hat)ja. 

 

HATÁSTANULMÁNY 

 

A hatástanulmányt az érintett szentgotthárdi partnerintézmények vonatkozásában az 

előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a MOTIVAGE 

projekt benyújtását az Interreg V-A Szlovénia - Magyarország Együttműködési Program 

keretében. Pozitív elbírálás esetén a Rendelőintézet Szentgotthárd számára biztosítja a 

Rendelőintézet által biztosítandó önerő összegét 2.482,- EUR összegben a 2020., 2021 és 

2022. évi költségvetés terhére. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulásnak, hogy az általa fenntartott Városi Gondozási 

Központ vonatkozásában támogassa a MOTIVAGE projekt benyújtását és a 

megvalósításhoz szükséges önerőt 3.614 EUR összegben biztosítsa az intézmény 

költségvetésében.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester/elnök 

               dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                

Szentgotthárd, 2019. június 13. 

 

                                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                                        polgármester 

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1. számú melléklet 

Hatásvizsgálat 
 

1.) A Gondozási Központ 
projektben való részvételének 
indokoltsága, szerepe és a 
várható eredmények  

A Társulás területére is a lakosság 
elöregedése a jellemző, amely okán a 
szociális szolgáltatások folyamatos 
fejlesztése és bővítése szükséges. 
A projekt a Gondozási Központ számára 
releváns tevékenységei: 
A Gondozási Központ a projekt legtöbb 
tevékenységének aktív részese, de kiemelt 
szerepet vállal a kapacitásfejlesztés és jó 
gyakorlatok hasznosítására irányuló 
tevékenységekben – melyek lehetőséget 
adnak a munkatársak továbbképzésére, 
szakmai tanulmányúton való részvételre. 
A Gondozási Központ továbbá részt vesz a 
mentálhigiénés program kialakításában és 
megvalósításában, melyek a demencia és 
más, időskort kísérő feldolgozásában segítik 
mind az érintett időseket, mind pedig 
családjaikat; határmenti önkéntesprogram 
kialakításában; szakmai szereplőként részt 
vesz az idősbarát régió stratégiájának 
kialakításában, egy szakmai tanulmány 
elkészítésében és 2 sajtónyilvános 
konferencián. 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtó 
rendszer modernizálása 
A projekt keretében lehetőség nyílik a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtó 
rendszer modernizálására. A 2006-ban 
kialakított rendszer mára elavult, a 
működést zavaró mértékű karbantartási 
szükségletek mellett alapvető probléma a 
használók célirányos kiszolgálását és 
elősegítő kétirányú kommunikáció hiánya. 
(A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
működése elengedhetetlen feladat, hiszen a 

1.) A Rendelőintézet a pro jektben 
való részvételének indokoltsága, 
szerepe és a várható eredmények  

A projekt célja és tevékenységei nagyon 
közel állnak az Egészségfejlesztési Iroda az 
idősek közösségben tartásával, fizikai és 
szellemi erőnlétük megőrzésre irányuló 
törekvéseivel. Továbbá, sajátos profilja 
különösen alkalmassá teszi az EFI-t az 
időskorúakat sújtó egyik leggyakoribb 
egészségügyi probléma, a demencia és 
kísérő tünetei komplex megelőzési és 
kezelési tevékenységeire. 
A projekt a Rendelőintézet 
közreműködésével megvalósított 
tevékenységei 
A Rendelőintézet a projekt legtöbb 
tevékenységének aktív részese, de kiemelt 
szerepet vállal a „határon átnyúló 
egészségügyi prevenciós program” 
megszervezésében, melynek keretében egy 
mozgásprogram ((aktív életmódra ösztönző 
1 éves programsorozat a határtérség 
adottságaira alapuló elemekkel (pl. 
termálfürdők, kirándulóhelyek)) és egy 
mentálhigiénés program kerül kidolgozásra. 
A mentálhigiénés program a demencia és 
más, az időskort kísérő kihívások (pl. gyász, 
tartós betegség, krízishelyzetek) 
feldolgozásában segítené mind az időseket, 
mind pedig családjaikat ismeretátadással, 
az egészségügyi szakmbereket 
műhelymunkákkal; továbbá a projekt 
lehetőséget adna egy mentálhigiénés 
tanácsadó megbízására is (a programelem 
megvalósításának időszakában – 2021). 
A Rendelőintézet továbbá koordinálja a 
szakmai véleményformálással kapcsolatos 
feladatokat  és két tájékoztató kiadvány (a 
demenciáról és a prevenciós program 
elemeiről)elkészítését, illetve a térség 



szolgáltatást a saját otthonukban élő, 
egészségi állapotuk és szociális helyzetük 
miatt rászoruló, a segélyhívó készülék 
megfelelő használatára képes időskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek veszik igénybe, melynek célja, az 
önálló életvitel fenntartása mellett kialakuló 
krízishelyzeteket elhárítása, az igénybe 
vevők biztonságérzetének erősítése és a 
szükséges, szakszerű segítségnyújtás minél 
gyorsabb biztosítása a súlyosabb helyzetek 
kialakulásának megelőzése érdekében.) 
A projekt keretében 27.500 euró értékű 
eszközbeszerzést hajthat végre a Gondozási 
Központ. Ez körülbelül 45 db új, már 
kétirányú kommunikációra alkalmas (a 
beteg állapotát folyamatosan figyelő és 
automatikusan jelző) berendezést jelent. A 
projekt természetesen támogatja az új 
rendszer kiépítését, beüzemelését és 
próbaüzemének elindítását is. A projektrész 
megvalósulása 2021 januárjától esedékes, 
az új rendszer elindítása pedig 2021 
májusában várható. 
A Gondozási Központ az akkor már 15 évre 
visszanyúló tapasztalataival tulajdonképpen 
mentorként segíti a lendvai Idősebb 
Polgárok Otthonát egy ugyanilyen rendszer 
bevezetésében.  
A pályázat további eredményei 
A pályázat eredményeként az intézmények 
között kialakuló, a határon átnyúló 
együttműködés lehetővé teszi a 
tapasztalatcserét, a szolgáltatások és az 
eredmények összehasonlítását, a határ 
menti muravidéki és rábavidéki régiók 
sajátosságainak figyelembe vételével. A 
projekt, a programok, a képzések, 
workshopok és tanácsadások által kiaknázza 
a határ menti térség szakmai erőforrásait. 
Az együttműködés által hatékonyabbá, 
sikeresebbé válik a kommunikáció, az 
adatcsere, mellyel közvetlen hatások 
érhetők el a határmenti térség lakosságának 
jobb ellátása érdekében.  
 

időskorúakkal foglalkozó szervezeteinek 
minél aktívabb bevonását a programba 
(steakholder nap, szakmai 
munkacsoportok). 
A Rendelőintézet továbbá részt vesz a 
határmenti „önkéntesprogram generációk 
közötti kapcsolatok erősítésére” és az 
„idősek gazdasági reaktiválása” elnevezésű 
programelemek kialakításában és 
megvalósításában; szakmai szereplőként 
részt vesz az idősbarát régió stratégiájának 
kialakításában, egy szakmai tanulmány 
elkészítésében és 2 sajtónyilvános 
konferencián. 
A projekt kapacitásfejlesztési és a jó 
gyakorlatok hasznosítására irányuló 
munkacsomagja lehetőséget ad a 
Rendelőintézet munkatársainak 
továbbképzésére, szakmai tanulmányúton 
való részvételre. 
A pályázat további eredményei 
Az EFI (és rajta keresztül a teljes 
Rendelőintézet is) a projekt keretében 
olyan szélesebb körű kitekintésre tud szert 
tenni, mely révén a máshol bevált jó 
gyakorlatokat, tapasztalatokat 
eredményesen tudja a saját körülmények 
között adaptálni; továbbá saját 
tapasztalatait is meg tudja osztani 
hasonlóan öregedő társadalmú térségek 
szakembereivel. Az együttműködés alapját 
a közös küldetés, a minél aktívabb, testi-
szellemi erőnlétben megélt időskor 
elősegítése, a kiszolgáltatottság 
lehetőségek szerinti elkerülése jelenti. 
 

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

A projektben való részvételnek a személyi 
és tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. A 
projekt 5%-os önerőt feltételez a 
Rendelőintézet részéről, mely 2.768 euró 
/(320 forintos árfolyamon) kb. 1.136.000 Ft, 
mely támogatására a Testületet kéri. 



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

A projektben való részvételnek a személyi 
és tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. A 
projekt 5%-os önerőt feltételez a Gondozási 
Központ részéről, mely 3.550 euró /(320 
forintos árfolyamon) kb. 1.720.320 Ft, mely 
támogatására a Társulást kéri. 
 

3.) Melyek a fenntartható 
finanszírozás feltételei?  

A pályázat lehetővé tesz a Gondozási 
Központ számára 27.500 euró (kb. 8,8 milló 
forint) értékű eszközbeszerzést tesz 
lehetővé. Ez körülbelül 45 db új, kétirányú 
berendezés jelent. A projektben továbbá 
22.800 euró személyi és 20.700 euró 
szolgáltatási (a projekt elemeinek 
megvalósításához és üzemeltetéshez 
kapcsolódó) költség is elszámolható. 
Mindez a projekt hozzáadott értékein túl is 
jelentősen több mint a (két és fél év alatt) 
önerőként vállalandó 3.550 euró. 

4.) Milyen kockázatai vannak a 
végrehajtásnak?  

Amennyiben nem teljesülnek a projektben 
vállalt kötelezettségek, a nemzeti 
társfinanszírozás által biztosított önrészt, 
előleget és a megalapozatlanul felvett 
támogatásokat vissza kell fizetni.  
 

5.) Mi történik a fentiek 
elmaradása esetén?  

A jelzőrendszeres rendszer elavulóban van, 
a működést zavaró mértékű karbantartási 
szükségletek jelentkeznek - tehát a 
közeljövőben mindenképpen cserélni kell az 
eszközöket. (Jelenleg 58 ellátottnál van 
jelzőkészülék, melyek cseréje kb. 11,3 millió 
forintba kerülne). 

 

3.) Melyek a fenntartható 
finanszírozás feltételei?  

A projektben továbbá 21.280 (6,8 millió Ft) 
személyi és 34.080 euró (10,9 millió Ft) 
szolgáltatási (mentálhigiénés szakember 
megbízása, a projekt elemeinek 
megvalósításához szükséges) költség is 
elszámolható. 
Mindez a projekt hozzáadott értékein túl is 
jelentősen több mint a (két és fél év alatt) 
önerőként vállalandó 2.768 euró. 
 

4.) Milyen kockázatai vannak a 
végrehajtásnak?  

Amennyiben nem teljesülnek a projektben 
vállalt kötelezettségek, a nemzeti 
társfinanszírozás által biztosított önrészt, 
előleget és a megalapozatlanul felvett 
támogatásokat vissza kell fizetni.  
 
 

5.) Mi történik a fentiek 
elmaradása esetén?  

A projekt elmaradása esetén az 
Egészségfejlesztési Iroda elesik a személyi 
költségekre fordítható 6,8 millió forinttól is, 
melyek lehívása az Önkormányzat által a 
Rendelőintézet fenntartására fordított 
összegek csökkentését jelentenék a 
projektidőszak (2020-2022) alatt. 
Továbbá mind a Rendelőintézet, mind a 
város elesne egy olyan projekttől, mely a 
társadalmunk egyik legnagyobb kihívásának 
komplex módon való kezelésére tesz 
kísérletet. 
 



Bár a program megkötései miatt a pályázat 
kb. csak 45 db új eszközt tud finanszírozni 
(8,8 millió forint), de a program támogatása 
nélkül a teljes rendszer modernizálásának 
költségét a Társulásnak kell előteremtenie.  
A projekt elmaradása esetén a Gondozási 
Központ továbbá elesik a személyi 
költségekre fordítható 7,3 millió forinttól is, 
melyek lehívása a Társulás által a Gondozási 
Központ fenntartására fordított összegek 
csökkentését jelentenék a projektidőszak 
(2020-2022) alatt. 
Továbbá mind a Gondozási Központ, mind a 
Társulás elesne egy olyan projekttől, mely a 
társadalmunk egyik legnagyobb kihívásának 
komplex módon való kezelésére tesz 
kísérletet. 
 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

A pályázat a Muraba ETT jóvoltából az ülésig elkészül, annak beadása ezen döntésen túl további adminisztratív 

terheket nem ró a Testületre / Társulásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: SI-HU Interreg pályázati lehetőség  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. június 17-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata jelenleg kizárólag 1 db szlovén - magyar határon 

átnyúló pályázat lebonyolításában vesz részt, melynek keretében a Refektórium megújítására 

volt végre lehetőség több évtizedet követően. 

Annak a projektnek a megálmodója, koordinálásnak motorja és konzorciumvezetője egy 

szlovén cég volt, akivel mindvégig szoros együttműködésben voltunk és vagyunk is jelenleg. 

Tőlük érkezett felkérés egy új közös pályázatra vonatkozóan, tekintettel a sikeres 

együttműködésre.  

 

A 85%-os támogatási intenzitású pályázat megvalósítása 2020. január 6-án indulna és 2021. 

július 5-én fejeződne be.  

 

Az új konstrukció célja az intézmények közti együttműködés fejlesztése és az egészségtudatos 

régió kialakítása lenne, illetve a résztvevő partnerek egymástól való tanulásának elősegítése. 

A konzorcium tagjai: 

 

 Radenci Önkormányzata 

 Lenti Város Önkormányzata 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 

 NK Maribor  

 Magyarországi Szlovének Szövetsége 

 Szlovén Olimpiai Bizottság 

 

Városunk sport és társadalmi élete számos jó gyakorlat elsajátítására tehetne szert jelenlegi 

projekt során, hiszen a Szlovén Olimpiai Bizottság és az NK Maribor is egyaránt 

nemzetközileg elismert szervezetnek minősülnek. A Maribor labdarúgó csapata hazájának 

leghíresebb és legeredményesebb egyesülete, amely a Bajnokok Ligája csoportkörét is 

megjárta. 

A pályázat két fő részből állna, melynek egyik pillére az úgynevezett Sport Academy, 

amelynek keretében a fent említett partnerek között jönne létre egy folyamatos kooperáció. 

Ennek eredménye workshopok megszervezése, ahol a szentgotthárdi érdeklődők is részt 

tudnak venni olyan eszmecseréken, melyeken nemzetközileg elismert trénerek és sportolók 

mondják el tapasztalataikat. A Sport Academy a következő tematikák mentén kerülne 

kidolgozásra: 

- 1. téma: mentális felkészítés szerepe 

- 2. téma: esélyegyenlőség 

- 3. téma: nők vs. férfiak az élsportban 

- 4. téma: utánpótlás nevelés 

- 5. téma: iskolai sport. 

Az előadások minden érdeklődő számára hozzáférhetőek lennének természetesen és a témák 

sokszínűsége miatt nem csak a sport, de a pedagógia és társadalom iránt fogékony 

embereknek is megfelelően színes tájékoztatást nyújtanak. 

A Sport Academyvel szinkronban közös edzések, mérkőzések megvalósulása szintén 



tervezhető lenne, egyesületek és iskolák között is. 

A projekt másik pillére pedig egy kisebb infrastrukturális beruházás, amelynek 

eredményeképpen a szentgotthárdi műfüves labdarúgópálya mellé, pontosabban a műfüves 

labdarúgó pálya és a patak közé kerül telepítésre egy lábtenisz pálya és egy technikai 

készségfejlesztést elősegítő rúgófal. 

 

A projekt teljes költségvetése 411 334,- EUR, amiből városunk büdzséje pedig az alábbiak 

szerint alakulna: 

 

Szentgotthárd projekt költségvetése 43 050,- EUR 

Támogatás 36 592,50,- EUR 

Önerő 6457,50,- EUR 

 

 

Hatásvizsgálat 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

A kézilabda csarnok építése során elbontott lábtenisz pálya újbóli kialakítására évek 

múltán sem került sor, míg a rúgófal teljes mértékben egy új készségfejlesztő 

beruházás lenne. 

Az NK Maribor labdarúgócsapata és a Szlovén Olimpiai Bizottság adják a garanciát 

arra, hogy jelen projekt során egy minőségi egymástól való tanulást lehetne 

megteremteni, ami nem csak az Önkormányzat, hanem az itt élő lakosság számára is 

hozzáférhető lenne. 

 

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

feltételek?  

Rendelkezésre állnak, pozitív döntés esetén a megvalósításhoz szükséges saját forrás, 

illetve az előfinanszírozáshoz szükséges költség fedezetét az Önkormányzat 

költségvetésében kell megtalálni. 

 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Legalább a fenntartási időszak végéig a megvalósított pályázati infrastrukturális 

fejlesztéseket (rúgófal és lábtenisz pálya) fenn kell tartani, amely költségvonzattal nem 

jár a fenntartási időszakban. 

 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns 

 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A kézilabda csarnok építése miatt elbontásra került lábtenisz pálya továbbra sem kerül 

visszaállításra és a technikai fejlesztést lehetővé tévő rúgófal sem kerül kialakításra. 

Ezek nem a sportegyesületnek, hanem az itt élő sportszeretők számára jelentenek 

elsősorban veszteséget. 

Ugyanez vonatkozik arra a lehetőségre, hogy nemzetközileg elismert sportolókat 

láthasson vendégül a város, akik a karrierjük során szerzett sportolói és 

élettapasztalatai tudnák megosztani az érdeklődő szentgotthárdiakkal. 

 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  



Pályázatírás, sikeres pályázat esetén a projekt lebonyolítása, szerződés-megrendelés, 

megvalósítás, elszámolás. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az előterjesztésben meghatározottak szerint pályázatot 

nyújtson be „S-CONNECT” néven az Interreg V - A Szlovénia – Magyarország 

együttműködési program keretében. Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt 

előfinanszírozását és biztosítja az ehhez szükséges 6457,50,- EUR önerőt a … terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2019. június 17. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Klímavédelmi SI-HU Interreg pályázati lehetőség  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. június 17-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL 
 

Program: Interreg V-A Szlovénia -Magyarország Együttműködési Program. Az Interreg 

SI-HU Együttműködési Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) az Európai 

Területi Együttműködés keretében támogatja. A program átfogó célja, hogy a szlovén-magyar 

határtérség olyan területté válik, amely vonzó élőhelyet, munkahelyet, befektetési lehetőséget 

biztosít úgy, hogy a helyi természeti és kulturális értékekre épít a turizmusban, ezen keresztül 

katalizálva a teljes térség fejlődését, másrészről pedig megcélozza a közös határtérségi 

problémák megoldását határon átnyúló szinten. Specifikus célkitűzés: Az együttműködési 

kapacitás növelése a határon átnyúló kapcsolatok magasabb színvonalának elérése érdekében 

Támogatási intenzitás: 85% ERFA- támogatás, 10% automatikus nemzeti hozzájárulás   

Önerő: 5% 
Előleg: a pályázat utófinanszírozásos, de az előleget kérelemre a nemzeti hatóság biztosítja  

Megvalósítási időszak: a projekt záródátuma nem lehet későbbi, mint 2022. december 31.  

Beadási határidő: 2019. június 18. 

 

 

A BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATRÓL 
 

A projekt 3 partner együttműködésével valósulna meg: Szentgotthárd Város 

Önkormányzata mellett Lendva Város Önkormányzata és a muraszombati székhelyű 

szlovén PRAK TV AS konzorciumában. (A PRAK TV AS Kft. Muraszombatban regionális 

sugárzású televízió adót működtet, és megbízható referenciákkal rendelkezik európai uniós, 

illetve Interreg támogatású projektek megvalósítása terén.) 

 

A projektjavaslat a klímaváltozással kapcsolatos teendők mentén született meg. Az extrém 

időjárási jelenségek nem ismernek országhatárokat, ezért Szlovénia és Magyarország, illetve 

azok határ menti régiói is szembesülnek az erős széllel, nagy mennyiségű csapadékkal és 

árvizekkel járó orkánerejű viharokkal, illetve a szélsőséges hőmérsékletek, például a nyári 

hőhullámok következményeivel. Mivel az éghajlatváltozás már nem elkerülhető, együtt kell 

élnünk ezzel, illetve meg kell tanulnunk, hogy miként alkalmazkodhatunk ehhez a 

jelenséghez, folyamatosan keresve a negatív hatások enyhítésének módjait. Jelen 

kezdeményezés ennek megfelelően az első lépést jelenti a helyi és regionális politika 

szükséges módosítása irányában – elősegítve a határokon átívelő és szektorok közötti, a 

kulcsfontosságú szakmai szereplők közötti párbeszédet. Nemzeti/regionális szinten már 

léteznek bizonyos iránymutatások, dokumentumok (például Vas Megye Klímastratégiája) és 

kötelezettség-vállalások, melyek az éghajlatváltozás következményei enyhítését szolgálják, 

ám ezek nem oldhatnak meg minden speciális helyi, határokon átívelő kihívást. Ezért 

mindenképpen szükség van az általános irányvonalak konkretizálására a helyi környezetben, a 

lentről felfelé történő építkezés jegyében, a tapasztalatcsere, a jó gyakorlat és a (nemzeti és 

regionális stratégiával kapcsolatos) dokumentumok cseréje alapján. 

 



A fentiekre tekintettel a projekt tervezett cselekvési területei:  

- szakértők által készítendő helyzetelemzés és közös stratégia alkotás közös szakmai 

tanácsadó szerv közreműködésével, amely magába foglalja a klímaváltozás elleni 

védekezésben érintett szakterületek (mezőgazdaság, vízügy, egészségügy, lakhatási 

viszonyok, energetika, városi infrastruktúra, területrendezés, gazdaság, 

természetvédelem, stb.) helyi képviselőit is, 

- akcióterv szakterületek szerinti cselekvési javaslatokkal,  

- konkrét együttműködési eljárásokat tartalmazó megállapodás aláírása Szentgotthárd 

és Lendva város önkormányzata között, illetve a kidolgozott stratégia formális 

megerősítése az együttműködő két önkormányzat, (Szentgotthárd, Lendva) illetve az 

érintett régió/ megye (Muravidék, Vas megye) önkormányzatai által, 

- a kidolgozott stratégiával kapcsolatos tájékoztatók, továbbképzések/work-shopok 

szervezése Muravidék, illetve Vas megye önkormányzati tisztviselői számára, 

- Lendva, illetve Szentgotthárd részéről egy-egy konkrét klímavédelmi intézkedés 

megvalósítása -> Szentgotthárdon „Zöld folyosó” (fásítás) megvalósítása 500 

méteres szakaszon (lásd: csatolt melléklet). A „Zöld folyosó” kialakítására 20.000 

Euro (kb 6,4 millió Ft) szerepel a projekt költségvetésében. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a környezetvédelmi elképzelései között néhány évvel ezelőtt 

elfogadott egy „zöld folyosóra” vonatkozó elképzelést ami egy, a városközpontot 

szinte körülölelő fák alkotta „folyosót” jelentett volna. Ez a jelenlegi babasétány 

fasorától indulna végig a Zsida patak mentén majd onnan a sporttelep mögött nyugatra 

fordulna és haladna tovább a temető, majd onnan a Rába folyó vonaláig. Ennek egy 

része megvalósult illetve rendelkezésünkre áll, csak rendezni kellene az ottani 

állapotokat (terület tisztítása a nem kívánatos aljnövényzettől) illetve a fasort folytatni 

lehetne fák ültetésével. Nagyon komoly klimatikus hatást jelenthet a fák telepítése – 

vagyis tökéletesen beleillik a pályázati elképzelésekbe.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata koordinációs szinten közreműködne valamennyi fenti 

cselekvési területen, de közvetlen végrehajtási feladatai elsősorban az alábbi területeken 

jelentkeznek: 

- projekt-koordnáció, 

- összefoglaló helyzetelemzés készíttetése a magyar oldalon,  

- stratégia és cselekvési tervek kidolgozása az egyes szakterületek vonatkozásában a 

magyar oldalon,  

- két továbbképzés (workshop) szervezése önkormányzati tisztviselők számára, 

- zöld folyosó (fásítás) megvalósítása. 

 

A projekt kedvező elbírálás esetén várhatóan 2020. januárjában indul és megvalósítása 24 

hónapra terjed ki. 

 

 

TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS 
 

A projekt teljes tervezett költségvetése 305.940 Euro. 

Ebből a fenti feladatokra a Szentgotthárdi önkormányzatra jutó összeg 80.640 Euro. 



A támogatás intenzitás az Interreg projektek esetén 85 %, de a 15 %-os önrészből 10 %-ra 

további támogatás igényelhető, így a Szentgotthárd Város Önkormányzatára eső önrész 

4.032 Euro (kb. 1.3 millió Ft). 

.  

 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

7. Mi indokolja, miért szükséges? 

Mivel az éghajlatváltozás már nem elkerülhető, ezért mindenképpen szükség van az 

általános irányvonalak konkretizálására a helyi környezetben. A klímaváltozás hatásai 

túlnyúlnak a határokon ezért indokolt szorosabbra vonni az együttműködést a 

határmenti szlovén területekkel. A projekt keretében megvalósulhat a korábban már 

tervezett „zöld folyosó” egy városközponti szakasza. 

8. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek?  

Rendelkezésre állnak, pozitív döntés esetén a megvalósításhoz szükséges saját forrás, 

illetve az előfinanszírozáshoz szükséges költség fedezetét az Önkormányzat 

költségvetésében kell biztosítani. 

9. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Legalább a fenntartási időszak végéig a projekt keretében megvalósított zöld folyosó 

(fásítás) szakaszt fenn kell tartani, amely költségvonzattal nem jár a fenntartási 

időszakban. 

10. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns. 

11. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A továbbiakban sem áll rendelkezésre olyan helyi szintű stratégia és intézkedési terv, 

amely segítené a klímaváltozásra való felkészülést. Továbbá önkormányzati forrásból 

kellene biztosítani mintegy 500 méternyi városon belüli fásítást. 

12. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Pályázatírás, sikeres pályázat esetén a projekt lebonyolítása, szerződés-megrendelés, 

megvalósítás, elszámolás. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az előterjesztésben meghatározottak szerint pályázatot 

nyújtson be az Interreg Szlovénia – Magyarország együttműködési program keretében. 

Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt előfinanszírozását és biztosítja az ehhez szükséges 

4.032 Euro EUR önerőt a 2020. és 2021. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

 



Szentgotthárd, 2019. június 17. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: M8 autóút közvilágítási építmények 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2019. június 17-i rendkívüli ülésére 

 

 Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Az M8 autóút tervezési feladataival megbízott szervezet az előterjesztés 1. számú 

mellékletéhez csatolt levélben kereste meg az önkormányzatot az autóút építésével 

kapcsolatos közvilágítási építmények leendő tulajdonjogának kérdésében. 

 

Az érintett közvilágítási építmények: 

1. 8. számú út korrekció közvilágításának átépítése a 0+100 és 0+300 km szelvények 

között 

2. A 7459 számú út 3+080 és 3+234 km szelvényei között közvilágítási hálózat átépítése  

3. A 7459. számú úttal párhuzamosan tervezett kerékpáros aluljáróban tervezett 

közvilágítás 

 

A 8. számú út korrekció közvilágításának átépítése a 0+100 és 0+300 km szelvények 

között: 
A beruházó kérelmére a Képviselő-testület a 2018. augusztusi rendkívüli ülésén már 

foglakozott ezzel a tervezett közvilágítási építménnyel és akkor 169/2018. számú 

határozatában döntött arról, hogy ezt a közvilágítási hálózatot üzembe helyezés után 

üzemeltetésre átveszi.  

A közútkezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóságának az előterjesztés 2. 

számú mellékletéhez csatolt nyilatkozat alapján ennél a tervezett közvilágítási létesítménynél 

12 db új közvilágítási oszlopból 8 db közvilágítási oszlop tulajdonjogát üzembe helyezés után 

átveszik. A fennmaradó négy oszlop véleményük szerint közúti területet nem érint, így 

tulajdonjogát nem kívánják átvenni. A fennmaradó 4 db közvilágítási oszlopok a tervezett 

körforgalom északi, illetve déli kihajtó ágain vannak. 

 

A 7459 számú út 3+080 és 3+234 km szelvényei között Közvilágítási hálózat átépítése: 
Ennél a közvilágítási létesítménynél (8-as számú főút – Rábafüzesi bekötő út kereszteződése 

(jelzőlámpás kereszteződés)) az átépítés után eggyel csökken a közvilágítási oszlopok száma. 

A Rábafüzesi bekötő út korrekciója (felüljáróra rávezetés) miatt kell 6 db meglévő 

közvilágítási oszlopot elbontani és helyette 5 db új oszlopot állítani. A hálózat energia 

felhasználása nem fog változni. A meglévő közvilágítási létesítménynek jelenleg az 

üzemeltetője és a tulajdonosa is az önkormányzat.  

 

A 7459. számú úttal párhuzamosan tervezett kerékpáros aluljáróban tervezett 

közvilágítás: 

A Rábafüzesi kerékpárutat az M8-as autóút alatt kerékpáros aluljáróban fogják elvezetni, ahol 

3 db vandálbiztos lámpatestet szerelnek fel az aluljáró mennyezetére. A kerékpárút 

önkormányzati tulajdonban és kezelésben van, így a közvilágítás biztosítása az önkormányzat 

feladata. 

 

Ahhoz, hogy a megvalósítás alatt lévő M8-as autóúthoz kapcsolódó közvilágítási 

létesítményeket ki tudják építeni, illetve ehhez szükséges hatósági engedélyeket be tudják 



szerezni a szabvány szerinti közvilágítást meg kell tervezni, ki kell építeni, majd az üzembe 

helyezés után üzemeltetnie kell, illetve valakinek tulajdonba kell venni. 

 

A fenti közvilágítási hálózatok ki-, illetve átépítése a tárgyi projekt része, ennek keretében 

valósulnának meg, amely során a városban rendszeresített, energiatakarékos LED 

technológiás lámpatestek kerülnének felszerelésre. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontja alapján az önkormányzat feladata a közvilágításról való gondoskodás. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, illetve a közvilágítási hálózatok tulajdonjogával 

kapcsolatos döntés meghozatalát.  

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Az előírások szerinti szabványos közvilágítást ki kell építeni. 

 

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

feltételek?  

M8-as projekt keretén belül valósul meg az átépítés, amelyhez szükséges hatósági 

engedélyeket a beruházó szerzi be, illetve a kiépítéshez szükséges forrást is a beruházó 

biztosítja. Tulajdonba vétel esetén a tulajdonjoghoz kapcsolódó költségeket az 

önkormányzatnak biztosítania kell. 

 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns.  

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

A tulajdonjoghoz kapcsolódó kiadásokat az önkormányzat költségvetésében folyamatosan 

biztosítani kell.  

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A beruházó nem kap hatósági engedélyt az érintett létesítmények megvalósítására. 

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Támogató döntés esetén az üzembe helyezés után a közvilágítási hálózat tulajdonjogához 

kapcsolódó adminisztrációt el kell végezni. 

 

Határozati javaslat 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az M8 autóút 

kiépítéséhez kapcsolódó alábbi közvilágítási hálózatoknak Szentgotthárd Város  

önkormányzat tulajdonába vételével azok üzembe helyezését követően: 

a. A 8. számú út korrekció közvilágításának átépítésével a 0+100 és 0+300 km 

szelvények közötti létesítmény esetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által 



tulajdonba nem vett 4 db közvilágítási oszlop (43.453/1. számú terv 

Helyszínrajz V. számú tervlapon T2, T4, T5, T14, T15 számú oszlopok) 

b. A 7459 számú út 3+080 és 3+234 km szelvényei között közvilágítási hálózat 

átépítése esetén elkészülő 5 db közvilágítási oszlop (43.453/1. számú terv 

Helyszínrajz VII. számú tervlapon T1, T2, T3, T19/1, T19/2 számú oszlopok) 

c. A 7459. számú úttal párhuzamosan épülő kerékpáros aluljáróban elkészülő 

mennyezetre szerelt 3 db közvilágítási lámpatest   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az M8 autóút 

kiépítéséhez kapcsolódó közvilágítási hálózatok üzembe helyezést követően a 

tulajdonba vétellel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: … 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2019. június 11. 

 

          
                                                                                     Doncsecz András 

             városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyezte:  

 

                    Dr. Dancsecs Zsolt 

                               jegyző 

 

  



1.sz. melléklet 

 
  



2.sz. melléklet 

 
 

 

 


