2019. március 27-i testületi ülés előterjesztései

TARTALOMMUTATÓ

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.
2. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2018. évi
munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2019. évben. 2019.
évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap
szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
3. Beszámoló Szentgotthárd város turisztikai cselekvési tervének megvalósításáról, a
Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület munkaszervezetének 2018. évben
végzett tevékenységéről, tájékoztatás az Egyesület 2019. évi munkatervéről.
4. Támogatási szerződések elfogadása.
5. Rendelőintézet Szentgotthárd álláshely iránti kérelme.
6. Beszámoló a Csákányi László Filmszínház 2018. évi tevékenységéről.
7. Szentgotthárd és Térsége Iskola (volt SZOI) alapdokumentum módosításának
véleményezése.
8. A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2019. évi díjai.
9. SZEOB Tótágas Bölcsődéje térítési díjának meghatározása.
10. A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány új kuratóriumi tagjának és
ellenőrző testületi elnökének megválasztása.
11. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő álláshely betöltése iránti
kérelme.
12. A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása.
13. Rendezési terv módosítás – teljes eljárás.
14. Szentgotthárd 048/96 és 048/97 hrsz belterületbe vonása.
15. Vízközművekhez kapcsolódó szolgalmi jogok ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésének ügye.
16. Haris vasúti megállóhelynél vasúti átjáró, illetve csatlakozó járda tervezése.
17. Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. Alkotmány u. 39.
18. Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. Alkotmány u. 49.
19. Dolgos Díszfaiskola Kft. kérelme.
20. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak
felülvizsgálata.
21. MURABA ETT 2019. évi tagdíja
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról
JELENTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 27 -i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK:
23/2019. számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület 23/2019. sz. határozat 2. pontjában foglaltara hivatkozva csatoljuk a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2019. évi Költségvetését.
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II.
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2019. MÁRCIUS
VÁROSÜZEMELTETÉS



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
június 11-én megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd,
Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében 202 fős 54 szobás
munkásszállás kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás nyertese AXILL
Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.). A
vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi
eljárás megtörtént, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. Előre nem
látható pótmunkák (utólagos vízszigetelések), illetve a végleges
közműcsatlakozások kialakításának csúszása miatt a kivitelezésre vonatkozó
vállalkozási szerződést módosítanunk kellett.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
június 11-én megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd,
Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében kialakításra kerülő
202 fős 54 szobás munkásszállás üzemeltetése” elnevezésű projektben – az
AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part
21.). – vel kötöttük meg az üzemeltetési szerződést. A munkásszállás
kialakítása során az előre nem látható pótmunkák és a végleges
közműcsatlakozások kialakításának csúszása miatt módosult kivitelezésre
vonatkozó vállalkozói szerződés miatt az üzemeltetésre vonatkozó szerződést
is módosítani kellett.



Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15VS1-2016-00011
A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a legkedvezőbb ajánlatot az Utplan ’95
Kft. adta. A kivitelezési szerződést aláírtuk, 2018. október 18-án megtörtént a
munkaterület átadása. A költségnövekmény-igény hiánypótlását 2019. február
elején benyújtottuk.
A kivitelezésről: Folyamatos a betonfolyóka, járda szegély, kiemelt szegély
építése. 2019. március 15-e után megtörténik az útburkolat profilba marása és
megkezdődnek a közműkiváltások (ivóvíz-, távközlés-, elektromos hálózatot
érintő), valamint az útpálya szélesítési munkálatok.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
május 09-én megtartott ülésén döntött többek között a „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Hunyadi út felújítása”
projektben a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. február 28. megtörtént.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017.
november 20-án megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázással érintett önkormányzati
tulajdonú és kezelésű utak KHEOP pályázati projektben nem elszámolható
teljes szélességű burkolat-felújítása” elnevezésű projektben jelenleg az alábbi
„pótmunka” jelegű feladatok elvégzése történik. Kivitelező: SZET
Szentgotthárdi Kft. Határidő: 2019. március 31.



A Szentgotthárd - Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázásával
kapcsolatban folyamatban vannak az első körben bejelentett garanciális
munkálatok elvégzése. Kivitelező: COLAS Alterra Zrt.



A Szentgotthárd-Farkasfa, illetve Máriaújfalu városrészen lévő Művelődési
Házak bővítési munkálataival kapcsolatban (vizesblokk építés, illetve
mozgáskorlátozott wc építése) 2018. november 20-án garanciális bejárásokat
tartottunk a beruházások műszaki ellenőri feladatait ellátó szervezet
közreműködésével. A bejáráson meghatározott garanciális javítási
munkálatokat a kivitelezőnek 2019. április 30.-ig kell elvégeznie.



A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű
karbantartását és üzemeltetését az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. látja el.
Hiba bejelentési elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689,
magyar.erik@enerin.hu, www.kozvilhiba.hu. 2019. február-március hónapban
négy egyedi hibát és 1 db szakaszhibát 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.

 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt. között létrejött Bérleti
Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Szentgotthárd, Kethelyi utca
44. számú ház előtti hídvezeték cseréjét. A munkaterület átadás-átvétel
időpontja: 2019.03.18. A munka tervezett befejezési határideje: 2019. 04. 30.
Kivitelező: Vasivíz Zrt.
 A város közterületeit érintően több fakivágási igény érkezett a lakosság
részéről. Az igények kivizsgálására helyszíni bejárást tartottunk február
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hónapban. Néhány kivágásra javasolt fa a teljesség igénye nélkül: Mártírok út
9, 11 számú társasház előtti fenyőfák; Club3 melletti szivarfák közötti hárs;
Rábafüzes, Kodály Z. utcai fenyőfák (óvoda, fiókkönyvtár, kultúrház); Deák F.
utca volt borhotel melletti fenyőfák, Rózsa F. u. 10 és 20. számú házak előtti
túlnőtt tuják; stb.
Szentgotthárd-Rábafüzesen, a Kodály Z. utcai fenyőfák (óvoda, fiókkönyvtár,
kultúrház) kivágása várhatóan 2019. április végén megtörténik.
 Szentgotthárd város közigazgatási területén 2018. július 15-én délután nagy
mennyiségű, felhőszakadás szerű eső zúdult, amely jelentős károkat okozott az
önkormányzati utakban, a csapadékvíz-elvezető rendszereken. 171/2018.
számú Képviselő-testületi határozatában döntött a vis maior pályázat b
beadásáról. A pályázatról a miniszter a pályázat beérkezésétől számított 90
napon belül dönt. A pályázat elbírálásáról nem érkezett még döntés.
VÁROSÜZEMELTETÉS:
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:

1

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Hatósági, szakhatósági engedélyek száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:

2
3
1(4)
2

*( ) házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány
PÉNZÜGY
Költségvetési feladatok
2019. március: a pénzügy területén legfontosabb feladat a zárszámadás KGR rendszerben
történő feladása, valamint az elfogadott költségvetés rögzítése. Ugyanakkor kezdődik egy új
költségvetési év, melynek végrehajtása ugyancsak sok energiát igényel. Itt az ideje a
negyedéves, és éves bevallásoknak is, társulási, két települési önkormányzati, valamint a négy
nemzetiségi önkormányzati szinten is. A Kormányengedély előzetes hozzájárulás beadási
határideje is március 18.
Beszámolók, jelentések:
- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
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2019. havi ÁFA bevallások, 2019. havi bevallások
2019. 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: MKB, Otp Bank Nyrt)
-

Adóhatósági munka:
Az adóigazgatási munkatársaknak március hónapban az első félévi befizetések rendezése a
legnagyobb feladat. Ugyanakkor március 1-től új kolléganő érkezett, akinek a betanítása is
folyik.
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 bejelentkezők és a megszűnt vállalkozók,
vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.
A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóértékbizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala
folyamatosan történik.
HATÓSÁGI ÉS KOORDINÁCÓS ÜGYEK
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen Lábodi Gábor képviselő úr az „Együttműködés
Szentgotthárd éjszakai csendjéért” megnevezésű városi együttműködés (szombatonkénti
éjszakai nyitvatartás) szombathelyi székhelyű biztonsági szolgálata kapcsán vetett fel egy
problémát. E szerint a biztonsági cég emberei Szentgotthárdra érkezve lejelentkeznek ugyan a
Rendőrőrsön, de ezt követően nem lehet őket nyomon követni, így azt sem lehet tudni, itt
vannak-e az engedélyezett nyitvatartási idő végéig.
Huszár Gábor polgármester, Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága
elnöke a problémát felvetette a Bizottság 2019. március 6-i ülésén.
Varga Ferenc r. alezredes, a Szentgotthárdi Rendőrőrs parancsnoka megerősítette a
lejelentkezés tényét, ezen túl viszont csak annyi ismerete van a cég eddigi működéséről, hogy
egy alkalommal jeleztek a cég munkatársai eseményt, majd pedig tanúskodtak is az ügyben.
Javasolta a biztonsági céggel kötött megállapodás olyan módosítását, hogy a cég munkatársai
a munkájuk végeztével is jelentkezzenek le a Rendőrőrsön.
Horváth Tibor mint a Metropolis Kft-vel a kapcsolatot tartó Szentgotthárd Város
Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke úgy nyilatkozott, hogy a jövőben
ezzel a kiegészítéssel küldi meg a cégnek a megbízást.
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III. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük
és ha szükséges korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
-

A 7/2018. (III. 29.) rendelet: a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének
rendjéről szóló rendelet módosítása változtatást nem igényel.

-

A 8/2018.(III.29.) rendelet: a lakások bérletéről szóló rendelet módosítása várhatóan
április hónapban kerül áttekintésre.

-

A 9/2018.(III.29.) rendelet: a lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása
várhatóan április hónapban kerül áttekintésre.
IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE
2019. február

Dr. Sütő Ferenc:
 A Szentgotthárd - Máriaújfalui városrészen lévő játszótér környezetében elszórt
hulladék összegyűjtéséről a SZET Szentgotthárdi Kft. útján intézkedtünk.
 A Szentgotthárd – Máriaújfalu városrészen lévő kápolna épület állékonyságát
megvizsgáltuk. A vizsgálat során megállapításra került, hogy azonnali beavatkozásra
jelenleg nincsen szükség. A tetőszerkezet egyik szarufa állását egy fogópárral (vagy
egyéb összekötő elemmel) még össze kell kötni, amely magvalósítására intézkedtünk.

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.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2019. március 20.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2019. március 18-án

CÍME

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

SZEOB Játékvár Óvoda
bővítése és energetikai
felújítása

Arany János Iskola
energetikai fejlesztése
Szentgotthárdon

KIÍRÓ

KEHOP-2.2.1-152015-00006

TOP-1.4.1-15-VS12016-00019

TOP-3.2.1-15-VS12016-00011

HAT.SZÁM

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

103/2016.
78/2018.
166/2018.

139/2016.
167/2018.

TELJES
ÖSSZEG

505.000.000,-

195.077.835,-

203.943.120,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

A csatornahálózat üzembe
helyezése és az önkormányzati
kormányzati utak végleges helyreállítása 2018nettó 426.208.381 támogatásból ban megtörtént. A Máriaújfalui
Ft,kerül
út az első 400 m-es szakasz
finanszírozásra kivételével csak 2019. nyarán
kerül véglegesen helyreállításra.

150.000.000,43.401.687,-

158.818.397,-

Kivitelezés folyamatban, elértük
az 50 %-os készültségi szintet. A
1.676.148,2. részszámla kiállításra került.
7.407.422,A költségnövekmény összegét a
(további nem
Kormány határozata biztosítja.
elszámolható)
Kivitelezési határidő: 2019.05.15.

45.124.723,-

Kivitelezés folyamatban, elértük
az 50 %-os készültségi szintet. A
2. részszámla kiállításra kerül.
Kivitelezési határidő: 2019.04.30.
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CÍME

KIÍRÓ

Fenntartható
TOP-3.1.1-15-VS1kerékpárforgalmi
2016-00011
fejlesztés Szentgotthárdon
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása – Belügyminisztérium
HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

A Szentgotthárdi Ipari
Park
alapinfrastruktúrájának
fejlesztése

TOP-1.1.1-15-VS12016-00003

Refektórium felújítása

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

HAT.SZÁM

156/2016.

106/2017.

102/2016.

17/2016

TELJES
ÖSSZEG
333.215.000,-

30.994.592,-

ELNYERT
ÖSSZEG
299.765.000

15.000.000,- Ft

478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft

94.605,50 €

80.414,50 €

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

33.451.000,-

Kivitelezési vállalkozási szerződés
aláírásra került.

15.994.592,-

0,- Ft

14.191 €

Kivitelezés befejeződött,
válallkozási díj és műszaki
ellenőri díj kifizetése
folyamatban.
-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)
4., azaz utolsó féléves periódus fut
jelenleg. Partneri értekezletre
került sor 03.13-án
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CÍME

KIÍRÓ

Zöld város kialakítása

TOP-2.1.2-15

Városarculat és helyi
termék fejlesztése

AT-HU
Ausztria Magyarország

Sportpark és futókör
kialakítása

„Nemzeti Szabadidős
– Egészség
Sportpark Program
2016.”

Külterületi helyi közutak
fejlesztése és
önkormányzati utak
kezelését biztosító gépek

Vidékfejlesztési
Program

Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

MÁK Vas Megyei
Igazgatóság

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

138/2016

239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft

166/2016

100.000,- €

a Támogatói
döntést még nem
kaptuk kézhez

15.000,- €

168/2016.

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

elbírálás alatt

8.890.000,- Ft
(futókör
esetén)

24/2017.

90 353 924

elbírálás alatt

361.000,- Ft

324.900,- Ft

0 Ft

MEGJEGYZÉS
2019.01.30-án megtartottuk a
sajtónyilvános projketzáró
rendezvényt. Záró szakmai
beszámoló, és záró pénzügyi
elszámolás benyújtásának
határideje 2019.03.31.
Mivel stratégiai partnerként és
nem pályázóként veszünk részt,
így a főpályázókra szükséges
várnunk, hogy előrelépés
történjen.
2016-ban benyújtott pályázat,
amiről továbbra sem kaptunk
döntést.

Megérkezett a Támogatói Okirat
a nyertes pályázatról, amit
22.588.481,- Ft
követően végül a Testület
visszalépett a projekt
megvalósításától.
Pannon Kapu Kulturális
Egyesület részére digitális
36.100,- Ft
színpadi stagebox beszerzése.
Elbírálás alatt.
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CÍME

KIÍRÓ

Önkormányzati ASP
rendszerhez való
csatlakozás országos
csatlakozási
konstrukcióban

Miniszterelnökség;
Közigazgatás- és
Közszolgáltatásfejlesztési Operatív
Program Irányító
Hatóság

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2017

Belügyminisztérium

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

56/2017

6.976.850, -Ft
informatikai
eszközbeszerzés,
adat-átvitel,
tesztelés, stb.

119/2017

3.171.868,-Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

6 976 850,-Ft

2.000.000,- Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,- Ft

A projekt záró időpontja 2018.
június 30. volt. Megvalósítás
megtörtént, elszámolás
feltöltésre került. Időközi
kifizetési igénylét elfogadták.

0,-Ft

Ipartörténeti állandó kiállítás
megvalósítása a múzeumban
A kivitelezés megtörtént,
elszámolást beadtuk. A kiállítás
megnyitásra került 2019. február
15-én
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CÍME

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

KIÍRÓ

Nemzetgazdasági
Minisztérium

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

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

199/2017.

723.333.333,- Ft

174/2017.

62.476.885,- Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Hatósági szerződés
határidejének 1. számú
módosítása megtörtént.
Befejezési határidő: 2019.04.11.
Olyan, előre nem látható
körülmények merültek fel,
melyek miatt szükséges a
kivitelezési határidő
673 333 333 Ft
meghosszabbítása. (pl. minősített
269.333.333,- Ft
hő-és füstelvezető ablakok
szállítása a megrendelés ellenére
késnek.) Eszközbeszerzési
eljárás: nyertes ajánlattevő:
Iroda2000 Kft. Szerződéskötés
folyamatban.
A kivitelezés megfelelő ütemben
halad.
NYERT!
Támogatási szerződéskötés
feltételeként épületenergetikai
62.476.885,- Ft
0,- Ft
átvilágítást és új energetikai
tanúsítvánít kell készíteni.
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CÍME

KIÍRÓ

TOP Társadalmi és
környezeti szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés:
Időutazó múzeum az
egykori ciszter
udvarházban

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Regionális Fejlesztési
Programokért
Felelős Helyettes
Államtitkársága

A szentgotthárdi zsidó
temető felújítása

Magyarországi Zsidó
Örökség
Közalapítvány

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása
2018 KOLOSTOR épület Belügyminisztérium
28 db ABLAK
FELÚJÍTÁSA a keleti
homlokzaton
Muzeális intézmények
szakmai támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi Ágoston
Program) 2018

HAT.SZÁM

172/2017

62/2018.

88/2018 és
94/2018

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

199.991.746,- Ft 199.991.746,- Ft

19.997.420,- Ft

10.000.000,-

20.096.050-, Ft

1.320.000, Ft

1.000.000, -Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-Ft

A marketing stratégia elkészült.
A kiviteli tervek kidolgozása
folyamatban van.
Tájékoztató „B” tábla
matricázására, felállítására
kiküldtük az ajánlati felhívást.

-

Kivitelező SZET Kft.
Munkaterület átadásra került
2019. január 16-án.
Kivitelezés folyamatban.
Megvalósítási hi.: 2019.03.31.

10.048.025,- Ft

Nem nyert.
Várhatóan lehetőség nyílik
ismételt benyújtásra 2019-ben

0,- Ft

A múzeum állandó kiállításainak
bővítése interaktív elemekkel
Megvalósítás folyamatban, hi.:
2019. dec.31.
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HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

CÍME

KIÍRÓ

HUNGARIKUM 2018.

Földművelésügyi
Minisztérium

-

1.000.000,-

Rábatótfalu első
világháborús
emlékművének
restaurálása
KKETTKK – CP-0

Közép- és Keleteurópai Történelem
és Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány

105/2018.

Kerthelyiség felújítása
VP6-19.2.1.-68-4-17

Őrség Határok
Nélkül Egyesület
(Leader)

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1.000.000,-

-

Vargha Gábor könyv kiadásához
kaptunk támogatást. Elszámolás
folyamatban.

2.500.000,- Ft

elbírálás alatt

0,- Ft

NYERT! Támogatói
szerződéskötés folyamatban.

272/2017.

19.140.944,- Ft

elbírálás alatt

4.980.975,- Ft

175/2017.

22.967.669,- Ft
(ebből
6.622.669,- Ft a
Szentgotthárdra
eső rész)

elbírálás alatt

1.500.000,- Ft

Elbírálás alatt

Elbírálás alatt

Szentgotthárdi csata Vasvári béke

VP – Leader –
Térségek közti
együttműködés

Testvértelepülési
programok és
együttműködések

Bethleh Gábor
Alapkezelő Zrt.

265/2018.

2.000.000,-Ft

elbírálás alatt

0

Benyújtva 2018. december 18án. Döntés várható 3 hónapon
belül.

Mozi felújítása
VP6-19.2.1.-68-3-17

Őrség Határok
Nélkül Egyesület
(Leader)

205/2018.

2.828.700,- Ft

elbírálás alatt

707.175,- Ft

Elbírálás alatt
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Kenu projekt – Alpokalja Magyar Kajak Kenu
Motel
Szövetség

Kerékpárral 7 határon át

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

37/2019.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

50.000.154,- Ft

50.000.154,- Ft

0

Közbeszerzés megtörtént,
kivitelező kiválasztásra került

600.000,- Ft

elbírálás alatt

100.000,- Ft

Elbírálás alatt
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Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése.
Beszámoló a 2018. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A
2019. évre vonatkozó Szabályzat, Pályázati kiírás, illetve az éves
Cselekvési és programterv kidolgozása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata minden évben napirendre tűzi a civil szervezetekkel
való együttműködés vizsgálatát, illetve az előző év tapasztalatairól és az elvégzett
feladatokról szóló beszámolót.
1.) A Szentgotthárdi Civil Fórum 2018. évi tevékenysége (1. sz. melléklet)
A Szentgotthárdi Civil Fórum (a továbbiakban: Civil Fórum) azzal a céllal alakult 2005ben, hogy összefogja és koordinálja a szentgotthárdi civil szervezetek munkáját,
tevékenységét. Szekciói anyagi és emberi erőforrásaikhoz mérten látják el feladataik,
rendszeresen szerveznek programokat, előadásokat, ünnepi rendezvényeket, amelyekhez – ha
az adott egyesület igényelte – Szentgotthárd Város Önkormányzata a Civil szervezeteket és
városrészeket támogató alapból támogatást nyújtott.
A város civil szervezetei ezúton is köszönik a Képviselő-testületnek, hogy támogatásaikkal
lehetőséget teremtettek arra, hogy megvalósíthassák programjaikat.
A városban működő civil szervezetek elismerik és igénylik a Civil Fórum munkáját, számos
területen nyújtanak segítséget tagszervezeteiknek, illetve pártoló tagjaiknak. A Fórum és
szekciói a kultúra, az ismeretterjesztés, a környezetvédelem, az egészségvédelem és a
szabadidős programok szervezése terén is megpróbál helyt állni. A közel 60 aktív szervezet
munkája jelentősen színesítik a város kulturális és sport életét.
A hatékony együttműködés érdekében a Civil Fórum működteti a civil irodát, bekapcsolódik
a közfoglalkoztatási programba, amelynek keretében saját és tagszervezeti munkájához egy
főt tudnak foglalkoztatni. (Az idei évben sajnos a város magas adóerőssége miatt már nem
élhet a közfoglalkoztatás lehetőségével, így a civileknek is mást megoldást kell találni a
korábban a közfoglalkoztatott által végzett feladatok ellátására.) A helyi civil szervezetek
tájékoztatása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a Vas Megyei Civil Információs
Centrummal, amely rendszeresen tart tájékoztatókat, információs napokat, fórumokat
Szentgotthárdon is. Ez az együttműködés rendkívül hasznos a civileknek, hiszen a Vasi CICen keresztül számos információt kapnak a civil szférát érintő esetleges változásokról,
pályázati lehetőségekről és egyéb tudnivalókról.
Fontos kiemelni, hogy a Civil Fórum folyamatosan terjeszti ki a belépési lehetőségeket, így
már a kistérség több civil szervezete is tagként közreműködik nem csupán a város, hanem a
környék civil életében. Sőt ezen túlmenően az egyházakkal is szoros kapcsolatot ápol a
Fórum, a korábbi években tagként már ők is csatlakoztak.
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A városban működő civil szervezetek száma stabil, sőt inkább a növekedés tapasztalható.
Jelenleg a fórum teljes jogú tagja 48 civil szervezet, a pártoló szervezetek száma 15,
összességében 63 szervezettel tartanak kapcsolatot, ebből 4 kistérségi. Köztük legtöbben jogi
személyek, de vannak köztük nagyon aktív civil társaságok – körök vagy klubok – is.
A Szentgotthárdi Civil Fórum 2018. évi tevékenységének összegzése:
 összefogta a szentgotthárdi civil szervezetek tevékenységét és lehetőségei szerint
segítette a szervezetek működését,
 működtette a civil irodát és biztosította a működtetés feltételeit (számítógép,
fénymásoló, nyomtatók, asztalok, székek, szőnyeg, telefon, internet, porszívó,
irodaszerek).
 kulturális közmunkást, majd közmunkást foglalkoztatott saját és tagszervezetei
tevékenységének segítésére,
 megvalósított saját programokat: Civil Nap, Kistérségi Forgatag, KÉK fórum három
alkalommal, Civil Baráti Találkozó,
 tavaszi szemétszedési akció,
 együttműködött a Vas Megyei Civil Információs Centrummal, melynek keretében
további információkhoz segítette a helyi civileket, évi több alkalommal helyben
tájékoztató fórumot és tanácsadói napot szervezett, melyre távolabbi településekről is
érkeztek érdeklődők (Körmend, Magyarszombatfa),
 eleget tettek a Vas Megyei Civil Szolgáltató meghívásainak, részt vettek megyei
fórumokon,
 negyedévente egyeztettek az önkormányzattal az aktuális feladatokról,
 2018 márciusában beszámoltak az előző évi eseményekről a Képviselő-testületnek,
 közreműködtek a Cselekvési és programterv elkészítésében, mely alapja az
együttműködésnek az önkormányzattal, mely hozzájárul a partneri viszonyhoz az
önkormányzattal és mely alapja a Civil Alap felosztásának is. A támogatás fejében a
civil szervezetek vállalják önkormányzati feladatok ellátását, programok és
rendezvények megvalósítását,
 véleményezték negyedévente a Civil Alapra benyújtott pályázati kérelmeket,
 összegyűjtötték az 1 %-ot gyűjtő civil szervezetek listáját, amely a Szentgotthárd
újságban és a város honlapján is megjelent,
 a városban működő egyházakkal is kapcsolatot tartottak fenn, meghívást kapnak
rendezvényeikre és a híreket, tájékoztatókat számukra is eljuttatják,
 több alkalommal, szinte minden hónapban, adtak át civil szervezetek programjairól
híreket a Szentgotthárd újság számára,
 programjaikon fogadták a közösségi szolgálatra jelentkező középiskolásokat.
Működési feltételek biztosítása:
A legfontosabb feladatuk a civil iroda hosszú távú működését segítő háttérbázis biztosítása:
 A SZCIF sikerrel pályázott a NEA működési pályázatán, az elnyert 428 ezer Ft
támogatás fedezetül szolgált a civil iroda telefon-, internet- és bankköltségre,
adminisztrációs költségekre.
 A Civil Alap terhére kétszer nyújtottak be pályázatot, melyből 500 ezer Ft támogatást
kaptak (Civil Nap és Kistérségi Forgatag, CISZEBAT, „Év Civil Szervezete” díj).
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 A Harmónia Egészségvédő Kör Civil Alaphoz benyújtott pályázatait is SZCIF
koordinálta.
 Kulturális közfoglalkoztatás keretében 1 fő munkatárs munkabérét a Nemzeti
Kulturális Intézet fizette 2018. június 30-ig, majd a VMKH Foglalkoztatási Osztálya a
közmunka program keretében.
 szja 1 %-ából 4 ezer forint támogatást gyűjtöttek.
 Nyolcadik alkalommal írták ki az “Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj pályázatot,
hangsúlyozva a civil szervezetek városban betöltött szerepét, valamint munkájuk
elismerését és megbecsülését. A díjat 2018-ban az ŐR-NYÉK Hagyományőrző és
Harcművészeti Alapítvány érdemelte ki.
A Civil Fórum az idei évben is folytatni kívánja a városban és a kistérségben működő
szervezetek összefogását, működésük koordinálását, munkájuk segítését, támogatását. Mind
az Önkormányzattal és a Hivatallal való kapcsolattartásban, mind pedig a Civil szervezeteket
és városrészeket támogató alap pályázati rendszere tekintetében a korábbi gyakorlat követését
javasolja a Civil Fórum.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a civil szervezeteknek működésükhöz,
programjaik megvalósításához szükségük van az Önkormányzat támogatására, de a városnak
is szüksége van a civil szervezetek munkájára és a feladatellátásban vállalt szerepükre. A
továbbiakban is ezeket fontos szem előtt tartanunk.
2.) A civil szervezetek által ellátott önkormányzati feladatok
Az Önkormányzat bizonyos feladatokat a város civil szervezeteire bíz, amelyeknek
elvégzéséhez anyagi támogatást nyújt. 2018-ban az alábbi civil szervezetek vállaltak részt a
feladatellátásban:
 Farkasfa Jövőjéért Egyesület – városrészi klub fenntartása, kaszálás a városrészen
 Horgász Egyesület – a Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása
 Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület – városrészi klub fenntartása,
elszórt szemét, hulladék évi egy alkalommal történő összegyűjtése, kaszálás a
városrészen
 Máriaújfaluért Egyesület – városrészi klub fenntartása, elszórt szemét, hulladék évi
egy alkalommal történő összegyűjtése, kaszálás a városrészen
 Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány – Szentgotthárdról
Apátistvánfalvára vezető út mentén a szemét összegyűjtése az év folyamán
 Pannon Kapu Kulturális Egyesület – kulturális feladatok
 Rábafüzesért Egyesület – városrészi klub fenntartása
 Szentgotthárd Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete – városrészi klub
fenntartása (Zsida)
 Zsidai ÖTE – kaszálás a városrészen
A fenti feladatok ellátására az említett civil szervezetekkel támogatási illetve megbízási
szerződést kötött az Önkormányzat, és ezt tervezi a következő időszakra vonatkozóan is.
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3.) A 2018. évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap”-nak nevezett pénzügyi keretet
különített el az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében.
Az Alapból történő kiutalásokat az alábbi táblázat részletezi:
Szervezet
Evangélikus Egyházközség
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete
Szentgotthárdi Civil Fórum (Harmónia Kör)
Horgász Egyesület
SZEMLE Egyesület
Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Szervezete
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
Szentgotthárdi Civil Fórum
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány
Pannon Kapu Kulturális Egyesület (Galagonya Szívklub)
Szentgotthárdi VSE
Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány
SZEMLE Egyesület
Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány
Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat
Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat

Támogatás célja
Nyári hittantábor
Juniális sportnap
Gyermeknap
Kirándulás az Őrségbe
Családi vetélkedő
Horgászverseny
Szentgotthárdi Ifjúsági Alkotótábor
Véradás
Fűnyíró beszerzése
Civil nap, Kistérségi forgatag, festés
Erzsébet tábor
Szív Világnapja
Csatafutás
Szlovén Kézműves Találkozó
Művészeti tábor
Tájidegen
Íjak és vesszők beszerzése
Falunapi program
Falunapi program

Támogatás
összege
192000
55000
135000
100000
60000
100000
120000
60000
150000
336000
132000
50000
200000
50000
198000
110000
150000
200000
200000

Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata
Farkasfa Jövőjéért Egyesület
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Magyarországi Szlovének Szövetsége
Szentgotthárd Nyugdíjas Egyesület
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Hármashatár Baráti Kör
SZEMLE Egyesület
Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért
Pannon Kapu Kulturális Egyesület (Szivárvány kórus)
Szentgotthárdi Énekegyesület
Szentgotthárdi Civil Fórum (Harmónia Kör)
Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat
Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat
Farkasfa Jövőjéért Egyesület
Rábafüzesért Egyesület
Rábakethely Városrészi Önkormányzat
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
Szentgotthárdi Civil Fórum

Falunapi program
Falunapi program
Nemzetiségi Nap
Nemzetközi Művésztelep
Klubkarácsony
Rozmaring Tánccsoport
Kenguru tekecsapat
Márton nap-nap
Adventi program
Október 23-i színdarab
Szivárvány kórus önálló estje
Karácsonyi hangverseny
Iránytű az egészséghez c. program
Idősek karácsonya
Adventi program
Idősek napja, karácsony
Idősek napja, Mikulás, karácsony
Mikulás, adventi hangverseny, idősek
karácsonya
Idősek napja
CISZEBAT, KÉK, Év Civil Szervezete Díj,
tapasztalatcsere

300000
200000
200000
1000000
100000
30000
30000
80000
50000
180000
60000
200000
43000
100000
100000
100000
100000
300000
50000
164000

4.) Az Önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységéről
Szentgotthárd Város Önkormányzata partnerként kezeli a Civil Fórumot és annak tagjait, a
hatékony együttműködés érdekében minden évben foglalkozik a civil szervezetek és az
Önkormányzat kapcsolatával. 2018-ban is sor került a közös éves cselekvési programterv
kidolgozására, az abban kitűzött célok zömmel eredményesen megvalósultak.
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018-ban a következőkkel segítette a civil
szervezeteket:
 A korábbi években kialakított munkakörben civil referenst foglalkoztatott, aki
közvetlen kapcsolattartóként segítette a civil szervezetek és az Önkormányzat, illetve a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közti kommunikációt.
 A Hivatal épületében kialakított Civil iroda fűtés- és áramköltségét a Hivatal
finanszírozta.
 A közfoglalkoztatási program adta lehetőségekkel élve bizonyos feladatokhoz
közfoglalkoztatottat biztosított.
 Külön menüpontot biztosított a Hivatal honlapján „Civilek és az Önkormányzat”
címen, ahol minden fontos és aktuális információ megtalálható a szentgotthárdi civil
szféráról.
 Negyedévente került sor konzultációra a Civil Fórum és Hivatal illetékesei között,
amelyen minden, az együttműködés szempontjából jelentős kérdést megvitattak.
Idén márciusra elkészült a Civil Koncepcióban megfogalmazott „Civil adattár”, amely a
hivatal honlapján érhető el és a civil szervezetektől begyűjtött adatokat, leírásokat
tartalmazza. A menüpont korlátlanul bővíthető, így azok a szervezetek, akik valamilyen okból
kifolyólag eddig nem juttatták el adataikat hozzánk, a későbbiekben bármikor felkerülhetnek
az adattárba.
Az adattár itt érhető el:
onkormanyzat/civil-adattar.html

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/civilek-es-az-

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum 2019. évi
közös cselekvési programterve
Az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat és a Civil Fórum 2019. évi
közös cselekvési és programtervének tervezetét, amelyet a 2018-ból átvett, idén is aktuális
feladatokat, és a Civil Fórum javaslatait figyelembe véve állítottunk össze.
A Szentgotthárdi Civil Fórum megküldte javaslatait a cselekvési tervhez és összeállította a
2019. évi munkatervét (mindkettő az 1. sz. mellékletben olvasható)
Az Önkormányzat és a Civil Fórum közösen, illetve külön-külön, de közös célért
megvalósítandó tervei a 2019. évre:
 A Civil Fórum tagszervezetei igénylik a már korábban biztosított előnyök fenntartását,
így az információk honlapon való megjelentetését, a Civil iroda biztosítását és a
civil referenssel való kapcsolattartást.
 A Civil iroda új helyre költöztetése tervben van, ennek megvalósításához az
önkormányzat segítséget nyújt, helyet biztosít azzal, hogy olyan megoldást kell találni,
amely megfelelő a civilek igényeinek.
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 Továbbra is javasolt a negyedéves egyeztetés a Civil Fórum és a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal között, amelyen a Civil Fórum részéről az elnök és a
titkár, a Hivatal részéről pedig a jegyző, a civil referens, valamint az Önkormányzati
és Térségi Erőforrások vezető vesz részt.
 A Hivatal a jövőben is térítésmentesen nyújt segítséget a pályázatokhoz szükséges
fénymásolásban.
 Fontos, hogy a Civil Fórum megkapja a Képviselő-testület elé kerülő, a lakosság
szélesebb rétegeit, illetve kifejezetten a civil szervezeteket érintő előterjesztéseket,
beszámolókat, rendelet-tervezeteket, és azokról véleményt nyilvánítson. Ennek
kapcsán a képviselő-testületi anyag kiküldésével egy időben a Civil Fórum is
megkapja e-mail-ben, illetve letölthető formában (terjedelmüktől függően) a releváns
anyagokat.
 Az együttműködés nagyon fontos eleme az önkormányzati feladatok civilek által
történő ellátása mindazon területeken, ahol ennek realitása van és ahol civil
szervezetek hatékonyabban vagy takarékosabban tudják a feladatot ellátni mint
az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai. A városrészek közterületei
bizonyos részeinek rendben tartása, valamint a városrészi klubok működtetése is
évről-évre feladata – és továbbra is az lehet minél több városrészen – az ott működő
civil szervezeteknek. A kulturális, és részben az ifjúsági feladataink ellátását
továbbra is a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettől várjuk, utóbbi tekintetében
együttműködve Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsával.
 Tavasszal szemétszedési akció szervezése széles körű összefogással.
 Fontosak a közösség-összetartó rendezvények, tájékoztató fórumok is, melyekre a
tavalyihoz hasonlóan idén is sor kerül a tervek szerint (Májusfa-állítás, Civil Nap,
Kistérségi Forgatag, KÉK, CISZEBAT).
 Testvérvárosi kapcsolataink ápolásában is intézményeinkre és a civil szervezetekre
is számítunk, hiszen így kerülhetnek igazán nagyobb számban kapcsolatba városaink
lakosai egymással, alakulhatnak ki barátságok, cserekapcsolatok.
 Szerepel a tervek között nyári napközis táborok civilek általi megszervezése, amire
tapasztalataink szerint igen nagy igény van. Amennyiben a civilek ehhez
önkormányzati anyagi támogatást igényelnek, úgy az önkormányzati Civil alapunkhoz
nyújthatnak be kérelmet. Kiindulva azonban abból, hogy a nyári napközis táborok
megszervezésének támogatása nem kizárólag pénzügyi hozzájárulással lehetséges, így
az Önkormányzat a Hivatalon és az intézményeken keresztül bizonyos koordinációs
feladatok felvállalásával is segítséget adhat, amennyiben valamely civil szervezet úgy
dönt, hogy önköltséges nyári napközis tábort szervez.
 Idén is javasolt az egészségneveléshez kapcsolódó programok szervezése, akár
egyes városi rendezvények keretein belül is.
 Idén számos program, rendezvény színesíti majd a város kulturális életét. E
programokban továbbra is számítunk a városi és kistérségi civil szervezetek aktív
közreműködésére, segítő munkájára.
 Fontos a folyamatos egyeztetés az Önkormányzat és a civil szervezetek között, ehhez
szükséges nagyobb fórum(ok) összehívása is.
 Folytatódhat a Gotthárd Tv-vel közösen készített Mesepalota és Idősek Magazinja
műsor.
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 Civil adattár feltöltése, folyamatos bővítése.
 Együttműködési megállapodás megkötése a Civil Fórum és Szentgotthárd Város
Ifjúsági Tanácsa, valamint az Idősügyi Tanács között.
 Határon túli kapcsolatok szélesítése.
 A Civil iroda működtetéséhez szükséges egy munkatárs alkalmazása, amely az idei
évtől nem megoldható közfoglalkoztatás keretében.
 Kapcsolatok kialakítása cégekkel, vállalatokkal annak céljából, hogy a civil
szervezetek esetleges támogatásokhoz juthassanak.
 Civil szervezetek bevonása egyes önkormányzati programok kidolgozásába,
továbbgondolásába, megvalósításába. Különösen ilyenek a környezetvédelemmel,
a fenntarthatósággal, a helyi termékekkel kapcsolatos területek.
A fent, valamint a Cselekvési és programtervben jelzett pontokat mind a civil szervezetek,
mind pedig az önkormányzat lehetőségeihez mérten megpróbálja maradéktalanul teljesíteni.
6.) A 2019. évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében ismét létrehozott egy
pénzügyi keretet Civil alap megjelöléssel (6.200.000,- Ft), amely elsősorban a szentgotthárdi
civil szervezetek, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok és városrészek számára nyújt
anyagi támogatást programjaik, rendezvényeik szervezéséhez.
A Civil Alapból támogatás nyújtására csak külön önkormányzati döntés alapján
megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A támogatásról a támogatott
szervezeteknek, városrészeknek minden esetben el kell számolniuk.
A 2019. évben a Képviselő-testületnek el kell fogadnia a Civil Alapra vonatkozóan egy
aktualizált szabályzatot.
Korábban már több ponton átdolgoztuk a szabályzatot, azonban az elmúlt évek tapasztalatai
azt mutatják, hogy ismét szükséges újításokat bevezetni:
 egyértelműsítettük azok körét, akik pályázatot nyújthatnak be (Szabályzat 3. pontja),
 elkülönítettük a Civil alap négy lábát, amelyeken belül meghatároztuk, ki, milyen
feltételekkel tud támogatást igényelni (Szabályzat 4. pontja),
 a városrészi keret tekintetében – figyelembe véve az igényeket és tapasztalatokat – a
programokon túl a városrész közösségi, kulturális életét érintő tárgyi eszközök
beszerzésére, fejlesztésére is fordítható a kért támogatás (Szabályzat 4.1. pontja),
 egy pontban összesítettük a pályázat benyújtásához szükséges mellékleteket
(Szabályzat 6. pontja),
 szabályozzuk a hiánypótlás hivatalos menetét, ugyanis ez a korábbi években nem
működött hatékonyan, szükséges hozzá a megfelelő szabályozás és a civil referens
felhatalmazása arra, hogy hiánypótlásra szólíthassa fel az adott szervezetet (Szabályzat
8. pontja),
 egy pontban összesítettük az elszámolás menetét, amely kiegészül a számlák
záradékolásának kötelezővé tételével (Szabályzat 15. pontja).
A bevezetni kívánt változtatások nagyban segítenék a hatékony munkát és a Civil alap
észszerű felosztását.
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A felosztás menetét a korábban kialakult menetrend szerint szeretnénk folytatni, az aktuális
dátumok idén így alakulnának:

1.

megvalósítási időszak:
2019. április 1. – 2019. június 30.

Benyújtási határidő:
2019. április 11. 12.00 óra

2.

megvalósítási időszak:
2019. július 1. – 2019. szeptember 30.

Benyújtási határidő:
2019. június 5. 12.00

3.

megvalósítási időszak:
2019. október 1. – 2019. december 31.

Benyújtási határidő:
2019. szeptember 6. 12.00 óra

Az idei évre vonatkozó Pályázati kiírást a Szabályzatban tervezett változtatásokkal együtt
állítottuk össze.
Az aktualizált Szabályzat az előterjesztés 3. számú mellékletében, az ehhez kapcsolódó
Pályázati kiírás a 4. számú mellékletben, a Támogatásigénylő lap pedig az 5. számú
mellékletben található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjenek!
Határozati javaslat
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a
civil szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2018. évi
munkáról, megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a
Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét az előterjesztés 2.
számú melléklete szerint elfogadja.

Határidő azonnal:
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Cziráky László elnök
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alap
felosztásának az Előterjesztés 3. sz. mellékletben foglalt Szabályzatát elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Civil szervezetek vezetői
Városrészi önkormányzatok elnökei
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 4. számú
mellékletben található Pályázati kiírást elfogadja - egyúttal az 5. számú
mellékletében található Támogatásigénylő lapok tartalmát jóváhagyja, mint a Civil
alapból történő támogatás igénylés feltételét azzal, hogy a benne foglalt tájékoztatót
elbírálási időszakonként aktualizálni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2019. március 18.

Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet
Beszámoló a SZCIF 2018. évi tevékenységéről
Javaslat a 2019. évi cselekvési és programtervhez
A SZCIF 2019. évi munkaterve
Szentgotthárdi Civil Fórum
Szentgotthárd
Széll K. tér 7.
Tárgy: Beszámoló 2018. évi tevékenységről
Javaslat a 2019.évi cselekvési tervhez
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) elnöksége jelen levelében
tolmácsolja a civil szervezetek köszönetét, hogy 2018. évben is lehetőséget teremtettek
arra, hogy a Civil Pénzalapból támogatás kapjanak a civil szervezetek, programjaik
megvalósításához. 2018. évben 35 kérelem és abban megjelölt program részesedett a
támogatásokból. Ezen felül a városrészek részére rendelkezésre álló keretből további
civil programok (Falunap, Idősek Napja, Mikulásváró, Idősek Karácsonya) és a
Magyarországi Szlovének Szövetsége által szervezett „17. Művésztelep” program
valósulhatott meg.
A Civil Fórumot 2005. március 21-én alakították a városban működő civil szervezetek
érdekeik jobb érvényesítése végett, hamar rádöbbentek, szükségük van közpénzekre,
támogatásokra, de ahhoz, hogy alkalmas legyen ezek fogadására, jogi személynek kell lenni.
A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) 2006. április 19-i közgyűlésen jött
létre, mint szövetség (csak civil szervezetek a tagjai). Célja a működési területén lévő civil
szervezetek összefogása a szövetségi kereteken belül, a civil szervezetek érdekeinek
megjelenítése, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése, hatékony információáramlás és
konzultációs lehetőség biztosítása, aktív részvétel a város életében, a város civil szervezeteit
érintő kezdeményezések támogatása, figyelemmel kísérése, egységes fellépéssel
véleményezés és javaslattétel Szentgotthárd Önkormányzata Képviselő-testülete és annak
bizottságai felé. Az elmúl 14 évben elérte célját, sikerül összefognia a városban működő
civil szervezeteket. A városban működő civil szervezetek száma stabil, inkább a növekedés
tapasztalható. Jelenleg a fórum teljes jogú tagja 48 civil szervezet, pártoló szervezetek száma
15, összességében 63 szervezettel tartunk kapcsolatot, ebből 4 kistérségi. Köztük legtöbben
jogi személyek, de vannak köztük nagyon aktív civil társaságok - kör vagy klub - is.
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I. Beszámoló a Szentgotthárdi Civil Fórum 2018. évi tevékenységéről
A SZCIF összefogja a szentgotthárdi civil szervezetek tevékenységét és lehetőség szerint,
segíti a szervezetek működését.
2018. évben továbbra is együttműködtünk a Nemzeti Művelődési Intézettel, eszközöket
biztosít számunkra, továbbá 2018.06.30-ig munkatárs foglalkoztatásához is támogatást
kaptunk.
A 2017. márciusban elfogadott a Szentgotthárd Város Civil Koncepciója, melynek
célkitűzései folyamatosan megvalósulnak. 2018. év végén elindult az adatgyűjtés a civil
szervezetek adatárához, mely az önkormányzat civil referense által összeállított adatlap
kérdéseinek megválaszolásával valósulhat meg. A leadott adatlapok alapján kerülnek a civil
szerveztek az adattárba. Az adatbázisba való bekerülés nyitott.
2018-ben SZCIF által végzett legfontosabb feladatok:
 a SZCIF összefogja a szentgotthárdi civil szervezetek tevékenységét és lehetőségei
szerint, segíti a szervezetek működését,
 működteti a civil irodát és biztosítja a működtetés feltételeit számítógép, fénymásoló,
nyomtatók, asztalok, székek, szőnyeg, telefon, internet, porszívó, irodaszerek.
Továbbra is fennáll az új hely keresése civil irodának.
 kulturális közmunkást, majd közmunkást foglalkoztatunk saját tevékenységünk és
tagszervezetek tevékenységének segítése végett,
 megvalósultak az éves saját programok: Civil Nap, Kistérségi Forgatag, KÉK fórum
három alkalommal, Civil Baráti Találkozó.
 Tavasszal szemétszedési akció,
 együttműködtünk a Vas Megyei Civil Információs Centrummal, melynek keretében
további információkhoz segítjük a helyi civileket, évi több alkalommal helyben
tájékoztató fórumot és tanácsadói napot szerveztünk, melyre távolabbi településekről
is eljöttek érdeklődők (Körmend, Magyarszombatfa),
 eleget tettünk Vas megyei Civil Szolgáltató meghívásainak, részvettünk megyei
fórumokon,
 negyedévente egyeztetünk az önkormányzattal az aktuális feladatokról,
 2018 márciusában beszámoltunk az előző évi eseményekről a Képviselő-testületnek,
 előkészítettük a „Cselekvési tervet”, mely alapja az együttműködésnek az
önkormányzattal, mely hozzájárul a partneri viszonyhoz az önkormányzattal és mely
alapja a Civil Alap felosztásának is. A támogatás fejében a civil szervezetek vállalják
önkormányzati feladatok ellátását, programok és rendezvények megvalósítását,
 véleményeztük negyedévente a Civil Alapra benyújtott pályázati kérelmeket,
 összegyűjtöttük az 1 %-ot gyűjtő civil szervezetek listáját és azt a Szentgotthárd
újságban, a város honlapján is megjelentettük,
 a városban működő egyházakkal is kapcsolatot tartunk fenn, meghívást kapnak
rendezvényeinkre és a híreket, tájékoztatókat számukra is eljuttatjuk,
 több alkalommal, szinte minden hónapban, adtunk át civil szervezetek programjairól
híreket a Szentgotthárd újság számára.
 programjainkon fogadtuk a közösségi szolgálatra jelentkező középiskolásokat.
Működési feltételek biztosítása:
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A legfontosabb feladatunk a civil iroda hosszú távú működését segítő háttérbázis
biztosítása:
 A SZCIF sikerrel pályázott a NEA működési pályázatán, az elnyert 428 ezer Ft
támogatás fedezetül szolgál a civil iroda telefon, internetköltségére, bankköltségre,
adminisztrációs költségekre.
 A Civil Alap terhére kétszer nyújtottunk be pályázatot, melyből 500 ezer Ft támogatás
kaptunk, Civil Nap és Kistérségi Forgatag, a CISZABAT, „Év Civil Szervezete” díjra
fordítottuk.
 A Harmónia Egészségvédő Kör Civil Alaphoz benyújtott pályázatait is Civil Fórum
koordinálta.
 Kulturális közfoglalkoztatás keretében 1 fő munkatárs munkabérét a Nemzeti
Kulturális Intézet fizette 2018. 06.30 –ig, majd VMKH Foglalkoztatási Osztálya a
közmunka program keretében.
 szja 1 %-ából 4 ezer forint támogatást gyűjtöttünk.
 Nyolcadik alkalommal került kiírásra Az “Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj
pályázat, hangsúlyozva a civil szervezetek városban betöltött szerepét, valamint
munkájuk elismerését és megbecsülését. A díjat 2018-ban az ŐR-NYÉK
Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány érdemelte ki. A díjjal járó 50 000 Ft
támogatás kifizetésre került.
A 8 év alatt az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díjat az alábbi szervezetek érdemelték ki:
2011-ben: Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület.
2012-ben: Pro Natura St. Gotthard Civil Összefogás Egy.
2013-ban: Harmónia Egészségvédő Kör
2014-ben: Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület.
2015-ben: Diabetes Klub
2016-ban: Máriaújfaluért Egyesület
2017-ben: Szentgotthárd Énekegyesület
2018-ban: ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány
A SZCIF részletes 2018. évi esemény naptára az 1. sz melléklet alapján követhető.
A civil szervezetek tevékenységét nagyban segíti a 2010. óta rendelkezésre álló Civil Alap,
melyből programok megvalósulásához pályázati úton kaphatnak támogatást. 2018. évben a
pályázatot benyújtott szervezetek kevés kivétellel hozzájutottak a kért támogatáshoz. A
pályázatok befogadása és bírálatra előkészítése a civil referens feladata, elbírálását a korábbi
gyakorlatnak megfelelően a Képviselő-testület végzi, a SZCIF-nek véleményezési,
javaslattételi jogköre van, melyet az elnökség végez.
Szentgotthárd, 2019. március 8.
…..........................................................
Cziráky László sk.
SZCIF elnök
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SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM MUNKATERVE
2019.
2019 évre célkitűzésünk a megkezdett tevékenység folytatása: a városban civil szervezetek
összefogása és érdekeik képviselete, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése.
Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) által nyilvántartott civil szervezetek száma
hatvankettő. Működtetését az öttagú elnökség önkéntes munka keretében végzi, továbbá a
programok szervezésébe bekapcsolódnak tagszervezeteink tagjai, önkéntesként. A programok
megvalósításában 40-42 fő vesz rész éves szinten, 40 önkéntes órával, ami 1600 órát jelent
évente. A SZCIF összefogja a város civil szervezeteinek tevékenységét, tájékoztató fórumokat
szervez, információkat juttat tagszervezetei részére, összehangolja a civil programokat,
kapcsolatot tart fenn az önkormányzattal és képviseli a civil szervezetek érdekeit.
Ellátja az alábbi feladatokat és megvalósítja a már hagyományossá vált programokat, újakkal
bővítve azokat:
- működteti a civil irodát,
- eljuttatja a híreket és információkat a civilek felé,
- tudósít a médiáknak a civil programokról,
- pályázatok útján próbál forrást szerezni tevékenységéhez és ebben segítséget
nyújt tagszervezeteinek- NEA, Civil Alap,
- 2019. február 1-én Sajtó tájékoztatón a 22. Civilek Napja alkalmából a
szentgotthárdi szerveztetek köszöntése és felhívás közlése az szja 1 %-ának
gyűjtésére,
- évente beszámol az önkormányzatnak tevékenységéről és előkészíti a „Cselekvési
tervet”,
- negyedévente egyeztet az önkormányzattal a „Cselekvési terv megvalósulásáról,
- március 22-23. Tavaszi szemétszedést szervez,
- április 30. Májusfa állítása,
- május 1. Civil Nap főzőversennyel, kulturális műsorral,
- június 15-én XIII. Kistérségi Forgatag májusfa kitáncolással és a kistérség
kulturális csoportjainak bemutatkozásával.
- folytatódik a Gotthárd Tv-vel közösen készített Mesepalota és Idősek Magazinja
műsor.
- Tájékoztató fórumok és évi két alkalommal KÉK (Közös Érdekek Kerekasztala)
fórum szervezése, közérdekű témában,
- megszervezi 19. alkalommal is a Civilek Szervezetek Baráti Találkozóját
(CISZEBAT)
- kiírja, 9. alkalommal az „Év Civil Szervezete” pályázatot is.
2019. évben újabb célok megvalósítását tervezzük:
- az Önkormányzattal közösen, a város honlapján feltöltjük a civil oldalt, ahol
megjelennek a legfontosabb információk a civil szervezetekről,
- Együttműködési megállapodást kötését kezdeményezzük az „Idősügyi Tanács” és
„Ifjúsági Tanács” szervezetekkel, ami előző évben még nem valósult meg.
- A közösségi szolgálat keretében továbbra is fogadjuk a diákokat.

30

-

-

a civil iroda működtetéséhez munkatárs alkalmazására megoldás keresése
(megszűnt a közfoglalkoztatás keretében alkalmazás lehetősége).
az Európai Unió a nagyobb szervezeteknek független forrást jelenthet, és az így
megerősödő szervezetek képesek lesznek egy másfajta hálózatos struktúrát
létrehozni. Ennek érdekében keressük határon túli szervezetekkel a kapcsolat
létrehozását.
mostanában a vállalatok nagyobb figyelmet tanúsítanak a civil szektor iránt.
Bizonyos szervezetek igenis esélyesek arra, hogy elnyerjék a támogatásukat, és
ebből létrejöhet egy mindkét fél számára hasznos tanulási folyamat. Éppen ezért
szerveztünk a cégek felé is kezdeményezéssel él együttműködések kialakítása
végett, leginkább források szerzése céljából.

A civil szervezetektől kértük éves tervezett programjaik megadását. Az alábbiakban
összefoglaljuk a megadott programokat, melyeket terveznek és melyhez támogatásra
számítanak:
- Városrészi napok programok minden városrészen megvalósulnak, melyben érintett
adott városrész önkormányzata vagy ott működő civil szervezet, de a kulturális
programban több civil szervezet is részt vesz. Idősek karácsonya, Mikulásvárás,
gyereknap, adventi hangverseny programok a városrészeken valósulnak meg és
érintett több civil szervezet is a megvalósításban - Városrészi Önkormányzatok,
Rábafüzesért Egyesület, Jakabházi Faluszépítő Egyesület, Farkasfa Jövőjéért
Egyesület.
- Előadások,
foglalkozások
szervezése:
hagyományőrzés,
környezet
és
természetvédelem témákban és szeptemberben – az ŐR-NYÉK Hagyományőrző és
Harcművészeti Alapítvány.
- Vetélkedő, zarándoklatok szervezése - a Brenner János Emlékhely Alapítvány.
- Határtalálkozó augusztus 25-én és Szent Márton nap - Hármashatár Baráti kör.
- Hátrányos helyzetű és eltérő tantervű patronált tanulók részére programok szervezése,
előadások, foglalkozások, kirándulások a tagság részére, 25 éves Jubileumi Gálaműsor
- Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület
- Előadások, foglalkozások, kulturális programok szervezése a szlovén nemzetiségi
kultúrkörben- Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület.
- Farsang, sportnap, kirándulások, vendégszereplések, Szentgotthárdi Nyugdíjas
Egyesület,
- Egészséges életmód, egészségügy témakörökben előadások szervezése, túrák és
kirándulások, étel bemutatók szervezése, város adventi koszorújának díszítése Harmónia Egészségvédő Kör
- Az év során folyamatosan gyalogtúrák szervezése- (Valentin napi, tavaszi, nyári, Őszi
gyalogtúra a Világ Gyalogló napon, Mikulástúra, melyhez bárki csatlakozhatTermészetjárók Baráti Köre.
- Horgászverseny a Hársas-tón május 20-án és augusztus 19-20-án 24 órás - Horgász
Egyesület.
- Nyárköszöntő hangverseny, 30 éves jubileum alkalmából kórustalálkozó vendég
kórusokkal, szentgotthárdi kórusok Karácsonyi hangversenye a barokk templombanSzentgotthárd Énekegyesület.
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Csata futás – VSE futó-szakosztálya.

Tagjaink együttműködnek velünk, de igényt is támasztanak munkánkkal szemben, melyet
csak megfelelő eszköz, személy, tudás, birtokában tudunk biztosítani. Az iroda
szolgáltatásainak igénybevétele a civil szervezetek számára létfontosságú. Célunk a hosszú
távú működését segítő háttérbázis biztosítása, ennek érdekében az eszköz ellátottság javítása
és a foglalkoztatás biztosítása, a helyiség karbantartása és takarítása. Könyvelőt bízunk meg,
irodaszerekre, internetre, telefonra, bankköltségre, rendezvényeken vendéglátásra költünk.
Fenntartásunk, programjaink megvalósítása külső támogatás nélkül nehézséget jelent,
szükségünk van a pályázati támogatás nyújtotta biztonságra. Itt a NEA működési pályázati
támogatásra és az Civil Alapból kapott támogatásra számítunk.
Bővíteni szeretnék tagszervezeteink sorát a szentgotthárdi és a kistérségi települések civil
szervezeteivel. El kívánjuk érni, hogy a kistérségben működő civil szervezetek megtalálják
egymást, tapasztalatot cseréljenek és segítsék egymás munkáját, közös projektekben
gondolkodjanak.
Kommunikáció terén megvalósul, hogy a civil szervezetek munkatervei beépüljenek az
önkormányzattal közösen kidolgozott cselekvési tervbe, a Képviselő-testület napirendjén
továbbra is igényeljük a civil szervezetek helyzetének megvitatását, az önkormányzatnál civil
referens közreműködését.
Folyamatos párbeszéd az önkormányzattal, egyeztető megbeszélés a jegyző és a SZCIF
vezetői között negyedévente.
Tájékoztatás terén feladatunknak tartjuk az információk eljuttatását a civil szervezetek
részére, információgyűjtés és továbbítás a médiáknak. Összefogunk az adó 1 %-ának
gyűjtésében, segítségül hívjuk a médiákat.
Kapcsolattartás és építés terén fontosnak tartjuk fórumok szervezését évi két alkalommal
KÉK (Közös Érdekek Kerek-asztala) fórumot közérdekű témákban, továbbá a Vas Megyei
Civil Információs Centrummal közös információs és tanácsadói napokat is szervezünk.
2019. évi munkatervünk összeállítását a városban kialakult erős civil összefogásra alapozva
fogalmaztuk meg. Célunk vívmányaink megőrzése, az elmúlt években megvalósított, immár
hagyományossá vált programjaink folytatása és új tervek megvalósítása.
Jelen munkatervet az elnökség 2019. március 8-i elnökségi ülésén megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Szentgotthárd, 2019. március 8.
…..........................................................
Cziráky László sk.
SZCIF elnök
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2. sz. melléklet
Az Önkormányzat és a SZCIF 2019. évi közös cselekvési és programterve
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil
Fórum
közös éves cselekvési programterve 2019.
Egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., a
továbbiakban: Önkormányzat) – képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester,
másrészről a Szentgotthárdi Civil Fórum (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11., a továbbiakban:
Fórum) – képviseletében eljár: Cziráky László elnök
között 2005. december 21-én megkötött együttműködési megállapodás hatályban tartása mellett a
felek az alábbi éves cselekvési programtervet fogadják el, melyben az egymás közötti
együttműködést szabályozzák a következő területeken, az egyes területeknél részletezett
tartalommal:
1.) A kapcsolattartás formája:
A Felek folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással a következők szerint:










A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Fórum
képviselői háromhavonta megbeszélést tartanak, melyen a jelen cselekvési programterv
egyes pontjainak végrehajtását áttekintik, a felmerülő problémákat átbeszélik, a megoldási
lehetőségeket közösen keresik. A megbeszéléseken a Civil Fórum részéről az elnök és a
titkár, a Hivatal részéről a jegyző, az Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető,
valamint a civil referens vesz részt.
Az Önkormányzat a Hivatal útján a Fórum részére a civil szervezetek hatékonyabb
működése érdekében a Civil iroda céljára kialakított helyiség használatát ingyenesen
biztosítja, a működéshez szükséges rezsiköltségeket (fűtés, áram) nem számolja fel. A
Fórum ennek fejében továbbra is vállalja az Önkormányzat és civil szervezetek közötti
kapcsolattartást és az információ áramoltatását.
Az Önkormányzat a mobilitáshoz szükséges 1 db laptopot visszavonásig használatra
továbbra is biztosít a Fórum részére.
A
Fórum
és
tagszervezetei
pályázataikat
térítésmentesen
kinyomtattathatják,
fénymásoltathatják a pályázathoz szükséges mennyiségben a Hivatalban.
A Hivatal az internetes oldalán (www.hivatal.szentgotthard.hu) kialakított „Civilek és az
Önkormányzat” c. rovatot továbbra is fenntartja a kialakított tartalommal, azt
folyamatosan bővíti, és lehetőséget ad a Fórum részére a közhasznúsági beszámolója
közzétételére.
A hivatal honlapján létrehozott „Civil adattár” folyamatos bővítése.

Határidő: folyamatos
Felelős: Cziráky László elnök
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens


Az Önkormányzat keresi a lehetőségét annak, hogy a civil szervezetekkel közös
pályázatokon induljon.

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




Városrészeken közterületek kaszálása a Jakabházi Hagyományőrző és Faluszépítő
Egyesület, a Máriaújfaluért Egyesület, a Farkasfa Jövőjéért Egyesület, a Rábafüzesért
Egyesület, és a Zsidai ÖTE közreműködésével, illetve amennyiben valamely városrészen
újabb civil szervezet jelentkezik a feladat ellátására, úgy e civil szervezet
közreműködésével, az Önkormányzat anyagi támogatásával.
Város egyéb területein közterületek kaszálása, gondozása

Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
egyesületek elnökei,
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
Doncsecz András, városüzemeltetési vezető


Szentgotthárd kulturális feladatainak ellátása a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által, az
Önkormányzat anyagi támogatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető


A városrészi klubok fenntartása a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, a
Farkasfa Jövőjéért Egyesület, a Máriaújfaluért Egyesület, a Szentgotthárd Térvidéki
Munkások és Lelkesek Egyesülete és a Rábafüzesért Egyesület közreműködésével, az
Önkormányzat anyagi támogatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
egyesületek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
4.) A környezetvédelem és település-tisztaság


A Rába- és a Lapincs-folyó tisztaságának figyelemmel kísérése. Bekapcsolódás a zöld
területek gondozásába, Liget, várkert rendben tartása.

Határidő: folyamatos
Felelős: Cziráky László elnök,
SZCIF Környezetvédelmi szekciója
Szemétszedési akció civil szervezetek
támogatásával.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Cziráky László elnök
SZCIF Környezetvédelmi szekciója


részvételével,

az

Önkormányzat

eszköz-
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Előadások, foglalkozások szervezése
hagyományőrzés témakörben.

környezet-

és

természetvédelem,

valamint

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány
5.) A város kulturális életének színesítése


Civil Nap és a „Város Májusfája” felállításának megszervezése a Fórum elnöksége által.

Határidő: 2019. május 1. és július 31.
Felelős: Cziráky László elnök


Májusfa kitáncolással egybekötött Kistérségi Forgatag megrendezése a Fórum által, a
Szentgotthárdi kistérség községeinek bevonásával.

Határidő: 2019. június 15.
Felelős: Cziráky László elnök


Nyugdíjas nyárköszöntő, sport és kulturális programok megszervezése.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület


„Civil Szervezetek XVIII. Baráti Találkozója megszervezése a Fórum elnöksége által.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Cziráky László elnök


19. Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában Szentgotthárdon.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Magyarországi Szlovének Szövetsége


Bekapcsolódás az idei évi városi programokba, rendezvényekbe (Történelmi napok,
Szerelmesek Fesztiválja, stb.)

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Cziráky László elnök
civil szervezetek vezetői


Vetélkedő, zarándoklat szervezése Boldog Brenner János emlékéhez kapcsolódóan.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Brenner János Emlékhely Alapítvány


Határtalálkozó és Szent Márton nap megszervezése.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Hármashatár Baráti Kör


Programok szervezése a szlovén nemzetiség részére.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület


Nyárköszöntő és karácsonyi hangverseny, kórustalálkozók szervezése.
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Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Szentgotthárdi Énekegyesület


Különböző közművelődési feladatok ellátása az Önkormányzat és a Civil Fórum között
létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján.

Határidő: folyamatos
Felelős: SZCIF elnöksége
6.) A lakosság érdeklődési köréhez kapcsolódó tájékoztatás


Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) megszervezése két alkalommal, az Önkormányzat
képviselőinek részvételével.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Cziráky László elnök
önkormányzati részvételért: Huszár Gábor polgármester


Információs napok a civil szervezetek részére a SZCIF szervezésében.

Határidő: folyamatos
Felelős: SZCIF elnökség
7.) Az iskoláskorú gyermekek nyári és egyéb szabadidejének hasznos eltöltése


Nyári napközis jellegű táborok szervezése a Fórum tagszervezetei által. Amennyiben ehhez
az Önkormányzat anyagi támogatását igénylik, úgy a konkrét adatokat (időpont, létszám,
korösszetétel, költségvetés-tervezet) tartalmazó kérelmet 2019. június 5-ig kell
megküldeni a Közös Önkormányzati Hivatalba.

Határidő: táborok megrendezésére: 2019. július 1. - augusztus 31.
előterjesztéshez kérelem beadására: 2019. június 5.
Felelős: szervező egyesületek elnökei
előterjesztésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens


Hátrányos helyzetű és eltérő tantervű patronált gyermekek részére előadások,
foglalkozások, kirándulások szervezése.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete
8.) A szociális ellátások és az egészségvédelem


Egészségügyi, felvilágosító előadások, szűrővizsgálatok, az egészséges életmód
népszerűsítése, drog prevenció és elsősegély ügyelet a Hopplá fesztiválon, szűrővizsgálatok
szervezése.

Határidő: folyamatos
Felelős: SZCIF egészségügyi szekciója


Egészségügyi programok, túrák, ételbemutatók szervezése.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Harmónia Egészségvédő Kör


Gyalogtúrák szervezése.
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Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Természetjárók Baráti Köre

9.) Kapcsolatépítés – Határon átnyúló kapcsolatok erősítése, testvérvárosi
kapcsolatok ápolása
Városi




szinten:
A testvérvárosokkal a kapcsolatok ápolása, bővítése.
Civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatainak erősítése
Kórustalálkozó a Zene Világnapján – testvérvárosi kórus meghívása

Kistérségi szinten:
 SZCIF működési körének kiterjesztése a kistérségre
 Közös programok- szentgotthárdi csoportok vendégszereplése (énekkarok, tánccsoportok)
Határidő: folyamatos
Felelős: SZCIF elnöksége
Szentgotthárd Város Önkormányzata
10.) Városi sportélet


Városi Sportnap

Határidő: 2019. október 31.
Felelős: SZCIF sport szekciója, EFI, Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző


Csatafutás

Határidő: 2019. augusztus 15.
Felelős: Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző
Szentgotthárdi VSE Futószakosztály


Horgászversenyek szervezése a Hársas-tavon.

Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Horgász Egyesület
11.) A Szentgotthárdi Civil Fórum munkájához kapcsolódó feladatok



A Szentgotthárdi Civil Fórum működési feltételeinek biztosítása, a Hivatal egy helyiséget és
egy laptopot bocsát térítésmentesen a Civil Fórum rendelkezésére feladataik elvégzéséhez.
Az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj pályázat kiírása és átadása

Határidő: folyamatos
Felelős: SZCIF elnöksége
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Jelen cselekvési programterv 2019. május 1-jétől 2019. április 30-ig szól.
Szentgotthárd, 2019. április 30.
……………………………
Szentgotthárdi Civil Fórum
Képviseli: Cziráky László elnök

……………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviseli: Huszár Gábor polgármester
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3. sz. melléklet
2019. évi Szabályzat
Szabályzat
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 2019. évi Civil Alap
felosztásáról
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi
költségvetése Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap (a továbbiakban:
Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet tartalmaz, amelyből elsősorban
szentgotthárdi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, valamint
városrészek számára nyújtható támogatás. 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. Támogatást kérhet elsősorban az 4. pontban meghatározottak szerint:
a. 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.
b. a
szentgotthárdi
római
katolikus,
református
és
evangélikus
egyházközösségek is ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint a civil
szervezetek (kivétel a mérlegbeszámoló letétbe helyezése.
c. Szentgotthárdon működő nemzetiségi (szlovén, német, roma) önkormányzatok
d. városrészi önkormányzatok.
4. Az alap több részből tevődik össze, az adott részeire az alábbiak szerint lehet pályázni:
4.1.
Városrészi keret:
Az Alap egy részére a városrészi önkormányzatok, a városrészeken működő
civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok pályázhatnak maximum évi
300.000,- Ft értékben
a. a városrészen megvalósuló programokra
b. a programok megvalósításához szükséges eszközökre
c. a városrész közösségi, kulturális életét érintő tárgyi eszközök beszerzésére,
fejlesztésére.
Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy összegben, akár
részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és kötelező
mellékletei mögé a szervezet köteles a megvalósítandó programokról,
elvégzendő feladatokról részletes költségvetést csatolni.
A városrészen megvalósuló programok, beszerzések kizárólag a 300.000,- Ft-os
éves keretből finanszírozhatóak.
4.2.
Magyarországi Szlovének Szövetségének kerete:
Az Alapból maximum 1.000.000,- Ft-ra pályázhat a Magyarországi Szlovének
Szövetsége a Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségeihez.
4.3.
Szentgotthárdi Civil Fórum kerete:
Az Alapból évi maximum 500.000,- Ft-ra pályázhat a Szentgotthárdi Civil Fórum
a. az általuk szervezett rendezvényekhez (pl.: Civil Nap, Kistérségi Forgatag,
CISZEBAT, stb.),
b. a civil iroda működéséhez szükséges kiadások fedezésére.
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4.4.

Civil keret:
A Szabályzat 3. a. – c. pontjában jelzett szervezetek elsősorban a helyben
megvalósuló társadalmi, kulturális életét színesítő tevékenységek támogatására,
programok szervezésére, a programokhoz szorosan kapcsolódó eszközök
beszerzésére, feladatok ellátására pályázhatnak, az alábbiak szerint:
4.4.1. Kulturális feladatok
a. Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése
b. Hangversenyek, zenei programok szervezése
c. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése
d. Húsvét, Mikulás, adventi, karácsonyi, stb. programok szervezése
e. Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.)
f. Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése
g. Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának
szervezése, amely helyben valósul meg és nem zárt
4.4.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása
a. Iskolai versenyek szervezése
b. Nyári táborok, kirándulások szervezése (gyermekeknek szóló, nem csak
helyben megvalósuló)
c. Egyéb oktatási feladatok szervezése
4.4.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok
a. A
lakosságnak
(felnőtteknek
és
gyermekeknek
egyaránt)
szóló
egészségfejlesztő, egészségre nevelő programok szervezése (pl.:
prevenciós előadások szervezése, stb.)
4.4.4. Ismeretterjesztő feladatok
a. Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet
tagjait érintő ismeretterjesztő előadások szervezése
4.4.5. Szabadidősport szervezése
a. Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok,
sportesemények szervezése a szabadidő sport területén
4.4.6. 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 eredményeinek közzétételére,
bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek.
4.4.7. Környezetvédelem
a. A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program
megvalósításában való szerepvállalás
4.4.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ
közeli településeken
a. Közös kulturális, oktatási programok, szabadidősport rendezvények
szervezése.

5. 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.
6. A szervezetnek a támogatásigénylő lapjához mellékelnie kell:
a. írásos kérelmet a program / megvalósítandó cél részletes bemutatásával
b. beszámolót a szervezet előző évi tevékenységéről
c. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló
nyilatkozatot
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d.
e.

közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségről
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.
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 2018-ban történt letétbe helyezést, a május
31-et követően beadott pályázat esetén a 2019-ben megtett letétet kell igazolni.
Amennyiben a pályázat benyújtása még május 31. előtt megtörténik, de a kifizetésre
csak ezt követően kerül sor, úgy a 2019. évi letétbe helyezést még a kifizetés előtt
igazolni kell.

7. 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. A Testület döntései
során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét. Amennyiben a Fórum nem ad
véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.
8. Hiányosan beérkező pályázatok esetén a civil referens elektronikus úton hiánypótlást küld
az adott civil szervezet részére. A hiánypótlás beérkezésének határideje minden esetben a
hiánypótlás kiküldését követő 5. munkanap. Amennyiben a megadott határidőig a
szervezet nem pótolja a hiányzó dokumentumokat, úgy az adott kérelmet a Bizottságok és
a Testület nem veszi figyelembe a döntés során. A hiánypótlás kiküldését követő 5.
munkanapon postára adott hiánypótlás nem érvényes.
9. A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő összegről.
10. 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. 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. Nem szentgotthárdi, illetve városrész vonatkozásában nem a városrészen működő
civil szervezet esetében a kérelmet fokozott figyelemmel kell megvizsgálni.
12. A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a
2019. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az
abban az időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni:

1.

megvalósítási időszak:
2019. április 1. – 2019. június 30.

Benyújtási határidő:
2019. április 11. 12.00 óra

2.

megvalósítási időszak:
2019. július 1. – 2019. szeptember 30.

Benyújtási határidő:
2019. június 5. 12.00

3.

megvalósítási időszak:
2019. október 1. – 2019. december 31.

Benyújtási határidő:
2019. szeptember 6. 12.00 óra
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13. Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja
gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget.
14. 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.
15. A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében
megjelölt célra fordíthatja.
Az elszámolás menete:
a. A támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelően bizonylatokkal
és írásos beszámolóval és a Hivatal által rendelkezésre bocsátott elszámoló
lapon köteles igazolni.
b. A számlák kizárólag záradékolva fogadhatók el, a benyújtott bizonylatokra
maradéktalanul fel kell vezetni: „Elszámolva ….. sz. képviselő-testületi
határozat alapján, a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap
terhére”.
c. 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.
d. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak megfelelő, a
támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles visszafizetni.
16. 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.
17. Az Alap mindenkori maradványösszege a következő évi keretbe kerül át, így azzal az
összeggel emelkedik a következő évi keret.

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a …/2019. számú határozatában
fogadta el 2019. március 2…
Szentgotthárd, 2019. március 27.
Huszár Gábor
polgármester
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4. sz. melléklet
2019. évi Pályázati kiírás

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

PÁLYÁZAT
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET A 2019. ÉVI CIVIL
SZERVEZETEKET ÉS VÁROSRÉSZEKET TÁMOGATÓ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS
IGÉNYLÉSÉRE!
1. A pályázat célja
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011-ben hozta létre a Civil Szervezeteket és
Városrészeket Támogató Alapot azzal a céllal, hogy a városban aktívan tevékenykedő civil
szervezetek, alapítványok munkáját segítse. 2011. óta az Önkormányzat a Civil Alap segítségével
közel 34 millió Ft támogatást nyújtott a szentgotthárdi civil szervezeteknek és városrészeknek a
különböző kulturális, közéleti és sportfeladatok ellátásához. Szentgotthárd Város Önkormányzata
2019-ben ismét feltöltötte a Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapot.
A Szentgotthárdi Civil Fórummal közösen kidolgozott éves cselekvési és programtervben
meghatározott feladatokkal összhangban álló pályázati kiírás tartalmazza azokat a rendezvényeket,
feladatokat, amelyek megszervezésével, elvégzésével Szentgotthárd Város Önkormányzata a
városban valamint a városrészeken működő civil szervezeteket kívánja megbízni.
2. A Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapban rendelkezésre álló összeg
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében 6.200.000,- Ft-ot különített el
az Alapba az alábbiak szerint:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Városrészi keret:
300.000,- Ft / városrész / év, a keret összege összesen: 2.100.000,Magyarországi Szlovének Szövetségének kerete:
1.000.000,- Ft / év
Szentgotthárdi Civil Fórum kerete:
500.000,- Ft / év
Civil keret:
A keret összege 2.600.000,- Ft.

3. A pályázat időtartama
A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 2019.
áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az abban az
időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni:

1.

megvalósítási időszak:

Benyújtási határidő:
2019. április 11. 12.00 óra
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2019. április 1. – 2019. június 30.

2.

megvalósítási időszak:
2019. július 1. – 2019. szeptember 30.

Benyújtási határidő:
2019. június 5. 12.00

3.

megvalósítási időszak:
2019. október 1. – 2019. december 31.

Benyújtási határidő:
2019. szeptember 6. 12.00 óra

4. A pályázat benyújtására jogosult szervezetek
Támogatást kérhet elsősorban:
a.
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.
b.
a
szentgotthárdi
római
katolikus,
református
és
evangélikus
egyházközösségek is ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint a civil
szervezetek (kivétel a mérlegbeszámoló letétbe helyezése.
c.
Szentgotthárdon működő nemzetiségi (szlovén, német, roma) önkormányzatok
d.
városrészi önkormányzatok.
5. A pályázat köre
Az alap több részből tevődik össze, az adott részeire az alábbiak szerint lehet pályázni:
5.1.
Városrészi keret:
Az Alap egy részére a városrészi önkormányzatok, a városrészeken működő
civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok pályázhatnak maximum évi
300.000,- Ft értékben
d. a városrészen megvalósuló programokra
e. a programok megvalósításához szükséges eszközökre
f. a városrész közösségi, kulturális életét érintő tárgyi eszközök beszerzésére,
fejlesztésére.
Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy összegben, akár
részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és kötelező
mellékletei mögé a szervezet köteles a megvalósítandó programokról,
elvégzendő feladatokról részletes költségvetést csatolni.
A városrészen megvalósuló programok, beszerzések kizárólag a 300.000,- Ft-os
éves keretből finanszírozhatóak.
5.2.
Magyarországi Szlovének Szövetségének kerete:
Az Alapból maximum 1.000.000,- Ft-ra pályázhat a Magyarországi Szlovének
Szövetsége a Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségeihez.
5.3.
Szentgotthárdi Civil Fórum kerete:
Az Alapból évi maximum 500.000,- Ft-ra pályázhat a Szentgotthárdi Civil Fórum
c. az általuk szervezett rendezvényekhez (pl.: Civil Nap, Kistérségi Forgatag,
CISZEBAT, stb.),
d. a civil iroda működéséhez szükséges kiadások fedezésére.
5.4.
Civil keret:
A Szabályzat 3. a. – c. pontjában jelzett szervezetek elsősorban a helyben
megvalósuló társadalmi, kulturális életét színesítő tevékenységek támogatására,
programok szervezésére, a programokhoz szorosan kapcsolódó eszközök
beszerzésére, feladatok ellátására pályázhatnak, az alábbiak szerint:
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5.4.1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.4.2.
a.
b.
c.
5.4.3.
a.

5.4.4.
a.
5.4.5.
a.
5.4.6.
a.
b.
c.
5.4.7.
a.
5.4.8.
a.

Kulturális feladatok
Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése
Hangversenyek, zenei programok szervezése
Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése
Húsvét, Mikulás, adventi, karácsonyi, stb. programok szervezése
Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.)
Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése
Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának
szervezése, amely helyben valósul meg
Oktatási, köznevelési feladatok ellátása
Iskolai versenyek szervezése
Nyári táborok, kirándulások szervezése (gyermekeknek szóló, nem csak
helyben megvalósuló)
Egyéb oktatási feladatok szervezése
Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok
A
lakosságnak
(felnőtteknek
és
gyermekeknek
egyaránt)
szóló
egészségfejlesztő, egészségre nevelő programok szervezése (pl.:
prevenciós előadások szervezése, stb.)
Ismeretterjesztő feladatok
Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet
tagjait érintő ismeretterjesztő előadások szervezése
Szabadidősport szervezése
Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok,
sportesemények szervezése a szabadidő sport területén
Városi
értékmentés:
Szentgotthárd
értékeinek
feltárása,
bemutatása, fejlesztése
a város intézményeinek, nevezetességeinek, természeti és egyéb
értékeinek fejlesztésére irányuló tevékenységek,
a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló
tevékenységek,
helytörténeti kutatások folytatására és eredményeinek közzétételére,
bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek.
Környezetvédelem
A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program
megvalósításában való szerepvállalás
Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai
határ közeli településeken
Közös kulturális, oktatási programok, szabadidősport rendezvények
szervezése.

6. A pályázat benyújtásának feltételei, menete, hiánypótlás
6.1.
a.

Az Alapból kérelem benyújtásával lehet támogatást igényelni. A pályázathoz csatolni
KÖTELEZŐ:
a
Szentgotthárdi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
honlapján
(www.hivatal.szentgotthard.hu), a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt
található
 Támogatásigénylő lapot (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek
egyaránt kötelező)
 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy
hiányáról
szóló
nyilatkozatot
(civil
szervezeteknek,
alapítványoknak,
városrészeknek egyaránt kötelező)
 a közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti
érintettségről (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek egyaránt
kötelező)
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b.
c.

d.

e.

a civil szervezet, alapítvány bírósági bejegyzését (csak a civil szervezeteknek és
alapítványoknak kötelező)
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerint az
Országos Bírósági Hivatalnál az előző üzleti évről készült beszámoló letétbe
helyezését igazoló postai feladóvény másolatát, elektronikus úton benyújtott
beszámoló esetében az erről szóló igazolást (csak a civil szervezeteknek és
alapítványoknak kötelező).
írásos kérelmet a megvalósítandó program, ellátandó feladat részletezésével,
költségvetéssel (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek egyaránt
kötelező)
beszámolót a civil szervezet előző évi tevékenységéről (csak a civil
szervezeteknek és alapítványoknak kötelező)

6.2.

A pályázatokat a 3. pontban foglalt határidőkig kell benyújtani a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez (9970 Szentgotthárd, Széll K.
tér 11., I. emelet 7. iroda).

6.3.

Hiányosan beérkező pályázatok esetén a civil referens elektronikus úton hiánypótlást
küld az adott civil szervezet részére. A hiánypótlás beérkezésének határideje minden
esetben a hiánypótlás kiküldését követő 5. munkanap. Amennyiben a megadott
határidőig a szervezet nem pótolja a hiányzó dokumentumokat, úgy az adott kérelmet
a Bizottságok és a Testület nem veszi figyelembe a döntés során. A hiánypótlás
kiküldését követő 5. munkanapon postára adott hiánypótlás nem érvényes.

7. A pályázat elbírálásának menete
A benyújtott pályázatok a Szentgotthárdi Civil Fórum véleményezését követően kerülnek a
Képviselő-testület elé. A Testület a Civil Fórum javaslatait, illetve Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum éves cselekvési és programterve pontjait, illetve a
városi rendezvényekhez kapcsolódó vállalásokat figyelembe véve dönt a támogatásról és annak
mértékéről. A képviselő-testületi határozatot követően az Önkormányzat támogatási szerződést köt
a civil szervezettel, alapítvánnyal, városrésszel, amelyek a szerződés pontjai értelmében kötelesek
az elnyert támogatás felhasználásáról elszámolni.
8. Támogatás elszámolása
Az egyes programelemekhez kapcsolódóan elszámolható:
- a program megvalósításához szükséges eszköz (pl.: kézműves foglalkozás alapanyag)
- meghívók, plakátok készítése, nyomtatása
- étel és italfogyasztás – kizárólag abban az esetben, ha a vendéglátás nyilvános és nem
csak az adott egyesület tagjait érinti!
- élelmiszer – kizárólag abban az esetben, ha az csomagba kerül (pl.: Mikulás csomag,
időseknek szánt csomag)!
- utazási költség – kizárólag nyári táborok és hátrányos helyzetű gyermekek kirándulása
esetében!

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető:
Szép Renáta, civil referens
Tel: +36-94-553-044
Mobil: +36-70-213-7513
E-mail: titkarsag@szentgotthard.hu
Szentgotthárd, 2019. március 27.
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5. sz. melléklet
Támogatásigénylő lapok
Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.

Támogatásigénylő lap
a 2019. évi „Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap” keretéből

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

Tel:

E-mail:

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

Rendezvény
□
Oktatási feladat ellátás
Sportfeladat ellátás
□
Kulturális feladat ellátása
Egészségügyi feladat ellátása
Külkapcsolati feladat ellátása
Egyéb …………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Írásos kérelem a Civil Alapból történő támogatás igényléséhez
Beszámoló a civil szervezet előző évi tevékenységéről
Költségekre vonatkozó árajánlatok másolatai
Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
Végzés bírósági bejegyzésről
Országos Bírói Hivatal részére megküldött mérleg feladását igazoló postai feladóvény
másolata

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

5.) A program költségvetése:
- a program tervezett összköltsége:
- az önkormányzattól kért támogatás mértéke:

……………………………………
……………………………………
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- a program költségvetése részletesen:
Tervezett kiadás

Tervezett bevétel

6.) A résztvevők / érintettek / célközönség száma: …………… fő
7.) A civil szervezet mely városi rendezvényekhez tervezi a csatlakozást, vállal feladatot,
közreműködést 2019-ben?

8.) Egyéb közlendő:

Szentgotthárd, 2019. év …………………………… hó ……… nap

……………………………………………
kérelmező képviselőjének aláírása
Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i ülésén bírálja el, a kérelmek
benyújtásának határideje 2019. április 11. 12.00 óra. További információk találhatók a
www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon, a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt, ahol
olvasható a Civil Alap felosztásáról szóló szabályzat is (Szabályzat a Szentgotthárd város
Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról).
Szentgotthárd Város Önkormányzata
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9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.

Támogatásigénylő lap
a 2019. évi „Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap” keretéből

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

Tel:

E-mail:

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

Rendezvény
□
Oktatási feladat ellátás
Sportfeladat ellátás
□
Kulturális feladat ellátása
Egészségügyi feladat ellátása
□
Eszközbeszerzés
Külkapcsolati feladat ellátása
Egyéb …………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Írásos kérelem a Civil Alapból történő támogatás igényléséhez
Költségekre vonatkozó árajánlatok másolatai
Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

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

5.) A program költségvetése:
- a program tervezett összköltsége:
- az önkormányzattól kért támogatás mértéke:

……………………………………
……………………………………
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- a program költségvetése részletesen:
Tervezett kiadás

Tervezett bevétel

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

7.) Egyéb közlendő:

Szentgotthárd, 2019. év …………………… hó ……… nap

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

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i ülésén bírálja el, a kérelmek
benyújtásának határideje 2019. április 11. 12.00 óra. További információk találhatók a
www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon, a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt, ahol
olvasható a Civil Alap felosztásáról szóló szabályzat is (Szabályzat a Szentgotthárd város
Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról).
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Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd város turisztikai cselekvési tervének
megvalósításáról, a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület
munkaszervezetének 2018. évben végzett tevékenységéről,
tájékoztatás az Egyesület 2019. évi munkatervéről.
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület évente 2 alkalommal tárgyalja a város turisztikai helyzetének alakulását,
a turisztikai cselekvési terv megvalósulását. Legutóbb fél éve, a 2019. októberi ülésen
foglalkoztunk a témával.
Az Önkormányzat a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesülettel kötött
együttműködési megállapodást a városi turisztikai feladatok koordinálására / ellátására, a
megállapodásban az Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy – az éves tagdíjon felül –
évente 4 millió Ft támogatást nyújt az Egyesület működéséhez. A támogatás mértékéről és
feltételeiről évente a Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodásban állapodnak
meg a felek - ez a külön megállapodás tartalmazhatja mindazon konkrét turisztikai
feladatokat, melyeket az Egyesület az adott évben el kíván végezni. Az Egyesület a támogatás
fejében – többek között - biztosítja 1 fő szakember 8 órában történő alkalmazását a város
turisztikai feladatainak ellátására.
Az Önkormányzat 2015. évben csatlakozott a TOURINFORM hálózathoz. A helyszínét
tekintve a St. Gotthard Spa & Wellness fürdőben történő megnyitás kapott támogatást azzal,
hogy folyamatosan vizsgálni kell annak a lehetőségét, hogy véglegesen a városközpontba
kerüljön az iroda. Az egész évben nyitva tartó iroda működtetője a TDM egyesület, ehhez az
Önkormányzat évente további 2 millió forintot biztosít az Egyesület számára.
A másik fontos szervezet a város és térsége turisztikai feladatainak ellátása kapcsán a
Gotthárd-Therm Kft, mint a fürdőt üzemeltető önkormányzati vállalkozás és mint a térség
turisztikai zászlóshajója.
Bár nem feltétlenül fő profil szerint, de természetesen további szereplők is részlegesen
érintettek a városi turizmus szervezésében.

BESZÁMOLÓK:
2018 márciusában fogadta el a Képviselő-testület a város TURISZTIKAI CSELEKVÉSI
TERVÉT a 2018-2020. évekre. Az előterjesztés előkészítésekor a turisztikai cselevési
tervünk megvalósítása kapcsán az abban megjelölt szervezetektől megkértük a beszámolóikat
- a cselekvési terv táblázatában az általuk küldött kiegészítéseket/változásokat más színnel
jelöltük és ezt az előterjesztés 4. számú mellékletéhez csatoltuk.
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A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület a táblázatba írtakon túl megküldte a 2018ban elvégzett tevékenységekről szóló szöveges és pénzügyi beszámolót (1. és 2. számú
beszámoló) és a 2019. évi munkatervet is (lásd: 3. számú melléklet), ezeket az
előterjesztéshez csatoltuk.
Az Egyesület munkaszervezete ugyan 2 főből áll, az egyik munkatárs azonban a SI-HU MuraRaba Tour projekt feladatainak ellátását végzi 6 órában, a pályázat által finanszírozva. Az
Egyesület és az iroda feladatait továbbra is csak 1 fő végzi és ez továbbra is okoz
fennakadásokat a Tourinform iroda ügyfélszolgálati működésének biztosításában. Az
ellenőrzéseket az iroda rendre kiváló eredménnyel teljesíti. Sajnos továbbra sem ismert az
országos stratégia a TDM szervezetek, illetve Tourinform irodák vonatkozásában. Az
Egyesület tagsága nem változott, továbbra is 27 taggal rendelkezik a szervezet. A többnyire
pályázati projektnek köszönhető szolgáltatásfejlesztési elemeket (kerékpárok beszerzése,
képzések) a csatolt beszámoló részletesebben tartalmazza. Tavaly elkészült az „Élménykalauz
a Hármashatárra” kiadvány is, amely a határmenti térségben fellelhető osztrák-magyar
látnivalókat tartalmazza. Idén egy víziturisztikai kiadványt is szeretne a TDM megjelentetni.
Az új weboldal kialakítása folyamatban van, folyamatosan frissítik a Facebook oldalukat is.
Részt vettek idén is az Utazás Kiállításon, de lehetőség lesz külföldi vásárokon való
részvételre is a Mura-Raba Tour projekt keretében. Az osztrák-magyar Határlos3 projekt
támogatásban részesült, benne projektpartnerként az Egyesülettel: leginkább programokrendezvények, valamint marketing tevékenység valósulhat meg a 53.000 euro összegben.
A TDM képviselői az Önkormányzattal-Hivatallal legalább havonta egy alkalommal
egyeztető megbeszélésen is részt vesznek az Egyesület által megvalósított tevékenység és a
további teendők kapcsán.

FEJLESZTÉSEK:
Több, a turisztikát vagy városképet is érintő PÁLYÁZATI PROJEKTET valósít meg az
Önkormányzat, a megvalósult vagy megvalósítás vagy elbírálás alatt álló, kapcsolódó
projektek:
- a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása – a Várkert felújítása projekt -> megvalósult
- az Interreg V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési
Program keretében városarculati vonzerőt magába foglaló fejlesztések projekt ->
megvalósítás alatt
- a TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” - Kossuth Lajos út
felújítása -> megvalósítás alatt
- kültéri sportparkok és futókör építésére irányuló program –> elbírálás alatt
- a muzeális intézmények szakmai támogatása, a Kubinyi Ágoston Program keretében
múzeum fejlesztés -> megvalósult illetve az újabb megvalósítás alatt
- a TOP fenntartható turizmusfejlesztés felhívás keretében az egykori ciszter udvarház
turisztikai célú felújítása -> megvalósítás alatt
városarculat alakítása kapcsán:
- a TOP-3.2.1-16 számú „SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium Tornacsarnok
energetikai fejlesztése” –> megvalósítás alatt
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-

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Hunyadi út
felújítása -> megvalósult
a szentgotthárdi zsidó temető felújítása (Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány)
-> megvalósítás alatt
Rábatótfalu első világháborús emlékművének restaurálása (Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány) -> megvalósítás alatt
Csákányi László Filmszínház energetikai felújítás - nyílászáró csere és közösségi
programok (LEADER) -> elbírálás alatt
volt Művelődési Ház kerthelyiség felújítása (LEADER) -> megvalósítás előtt
Az Alpokalja Motel és Kemping részleges felújítása (Magyar Kajak Kenu Szövetség
közvetlen támogatásával) – megvalósítás alatt
LEADER program keretében Alpokalja Motel és Kemping fejlesztése (gyalogos
hídépítés, kültéri játszóeszközök, sütőhely kialakítás) -> benyújtásra előkészítés alatt.

Tisztelt Képviselő-testület, kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület 2018. évi beszámolóját a Beszámoló 1. és 2. sz. melléklete
szerint megismerte és jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: …………
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Simon Margit elnök

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület 2019. évi munkatervét a Beszámoló 3. sz. melléklete szerint
jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: ………………….
Felhatalmazza a Polgármestert a 2019. évi támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit elnök
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.

3.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turisztikai Cselekvési
Terv 2018-2020. program végrehajtásáról szóló beszámolót a jelen Beszámoló 4. sz.
melléklete szerint elfogadja / az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
………………………
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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Szentgotthárd, 2019. március 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Mellkéletek: http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinekmellekletei/2019-ev-13/2019-marcius-27-i-ules.html
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Tárgy: Támogatási szerződések elfogadása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi évhez hasonlóan az idén is egyes önkormányzati feladatokat, a városrészi klubok
működtetését és a városrészek zöldterületeinek kaszálását, esetlegesen a területen
szemétgyüjtést a civil szervezetekkel kívánjuk megoldani, velük kötünk szerződést. A 2019.
évre tervezett megállapodások a jelen előterjesztéssel kerülhetnek jóváhagyásra.
1.) A városrészek zöldfelületének jobb és gyakoribb karbantartása érdekében
ebbe évek óta bevonjuk a településrészi civil szervezeteket. Több mint tíz éve ezt a
gyakorlatot követjük, azóta ugyan az eredmények többnyire igazolják, hogy az elképzelés jó
volt, de mára egyes szervezetek esetén érezhető az érdeklődés csökkenése.illetve az, hogy a
civilek érdeklődését csak magasabb díjak esetén tudjuk fenntartani. Az érdeklódés csökkenése
több esetben is azt jelenti, hogy nenm akarnak minden olyan területet kaszálni amelyet mi
fontosnak tartunk. Eredetileg a probléma az volt, hogy az Önkormányzati Közszolgáltató
Vállalat évente csak néhány alkalommal jutott ki a városrészekre . Jó megoldás volt az, hogy
az önkormányzat cége által kaszált területeket e cég helyett a helyi szervezetek kaszálták. Az
azonban nem járható, hogy a területek egy részét kaszálják a civilek, más részeit viszont a mai
közterületfenntartó SZET Szentgotthárdi Kft végzi. Hiszen ebben az esetben az
önkormányzati cégnek ki kell vonulnia a megmaradó területet kaszálni – ennek költségei
vannak. Ha már ki kell mennie, akkor ott már le tudja kaszálni az összes kaszálandó területet
– nem kell erre civil szervezettel szerződni, az elszámolásával foglalkozni, stb. Azt tartjuk
jónak, ha a civil szervezetek a városrészeken az összes eddigi önkormányzati területet
kaszálják, vagy ha nem, akkor ezt a feladatot a SZET Szentgotthárdi Kft
keretmegállapodásába vesszük be és természetesen ennek költségeit is a SZET Szentgotthárdi
KFT felé rendezzük. Azon lehet gondolkodni, hogy azoknál a civil szervezeteknél, amelyek a
tavalyinál több pénzt kértek ezt a magasabb összeget megadjuk-e? Ha nem adjuk meg, akkor
ezek a területeink is a SZET Szentgotthárdi KFT-hez kerülnek. Arra a városrészeken élőknek
viszont készülniük kell, hogy a közterületeiken a kaszálásra ritkábban fog sor kerülni.
Tavaly a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 190.000 Ft-ot, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 40.000 Ft-ot, a Máriaujfaluért
Egyesület 167.000 Ft-ot, a Farkasfa Jövőjéért Egyesület 80.000 Ft.- ot, a Szentgotthárdi
Horgász Egyesület 6.000 Ft-ot, a Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 105.000 Ft-ot kapott.
2019. évben
 a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kaszálása, az elszórt
szeméthulladék évi egy alkalommal történő összegyűjtése 190.000 Ft-ot
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 a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes kaszálása 40.000 Ftot
 a Máriaujfaluért Egyesület kaszálása, takarítása, hulladék összegyűjtése 167.000 Ft-ot
 a Farkasfa Jövőjéért Egyesület mivel nem vállalja az eddigi terület kaszálását 40.000
Ft.-ot, kapna – a Szentgotthárd-Farkasfa volt iskola környezetének (3191 hrsz)
rendbetételét nem vállalják fel.
 a Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kaszálásért eddig 105.000 Ft-ot kapott, ez az
összeg
 2014. óta nem változott, öt év után 15.000 Ft emelést kérnek - így a támogatás összege
120.000 Ft. lenne. (A plusz összeget a városrészi rendezvény tartásához tennék hozzá).
 a Horgász Egyesület Rábafüzesen kaszálásra 6.000 Ft helyett minimum 10.000 Ft-ot
igényelne, mivel a terület frekventált helyen van, évi többszöri zöldterületi kezelésre
lenne szükség.
Összesen a fenti feladatok ellátására az idén 588.000 Ft helyett 567.000 Ft-ra lenne
szükség.
A fedezet az eseti kaszálás, zöldterület kezelés összegéből illetve a települési hulladék
vegyes begyűjtése , szállításának keretéből biztosított. Amint látható épp Farkasfán
csökkenne a vállalt terület, éppen Farkasfára kerül a legtöbb-be a SZET Szentgotthárdi
KFTnek a kivonulás – összességében tehát Farkasfán nem javasoljuk a támogatási szerződés
mgkötését.
2.) 2006 óta Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd
klubhelyiséggel rendelkező városrészein az ott lévő klubokat működtetésre átadja a
településrészeken lakó közösségnek. A városrészi klubok részére e célra klubonként 75.660
Ft-ot biztosítunk.
A városrészi klubok működtetése összesen 453.960 Ft-ot igényelne, hat klub tekintetében.
Fedezete a közművelődési tevékenység és támogatása (közművelődési klubok) kerete.
A Képviselőtestület 2013. augusztus 29-i ülésén a 196/2013.számú határozatával az
Önkormányzat és a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete közti
Megállapodást a Zsidai Városrészi Kultúrház és sportlétesítmény működtetésére határozatlan
időre módosította, így azt nem kell évente beterjeszteni. A megállapodás fedezete évenként a
költségvetésben közművelődési tevékenység és támogatása (közművelődési klubok) kerete.
Mindezek alapján kérem, hogy a Képviselő – testület a városrészi klubok működtetéséhez
megállapodás következő szervezetekkel való megkötéséhez - járuljon hozzá: Jakabháza
Városrészi Klub esetében: Jakabházi Faluszépítő Egyesület, Máriaújfalu Városrészi klub
esetében: Máriaujfaluért Egyesület, Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért
Egyesület, Rábafüzesi Városrészi Klub esetében: Rábafüzesért Egyesület, Rábatótfalui
Városrészi Klub esetében a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata lenne a szerződő partner.
3.) A településről kivezető utak menti szemétmennyiséget látva az elmúlt években többször
is kerestünk szentgotthárdi civil szervezeteket hogy segítsenek a szemét összeszedésében –
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eddig egyedül az Őr - Nyék alapítvány vállalta fel a Szentgotthárdról Apátistvánfalva felé
vezető út mentén a gyűjtést és végezte ezt tavaly egész évben.
A tavalyihoz hasonlóan az idén is megkeresett bennünket az Őr-Nyék Hagyományőrző
Alapítvány, hogy most is összegyűjtené a hulladékot az Apátistvánfalva felé vezető út
mentén. Az Alapítvány tavaly 50.000 Ft támogatást kapott.
A Civil szerveztek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény értelmében a támogatási összegek úgy válnak utalhatóvá,
hogyha a civil szervezetek a bíróságnál letétbe helyezik a 2018. évi beszámolójukat.
Hatásvizsgálat
1. Mi indokolja, miért szükséges?
A felsorolt feladatok vagy többlet költséggel járnának, vagy a kaszálást évente csak 12 alkalommal tudnák felvállalni vállalkozások. Küéönösen nehéz hekyzetbe kerülnénk
a helyi civil szervezetek nélkül a klubok fenntartása területén..
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A pénzügyi fedezetet Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2019. évi
költségvetésében kell biztosítania a fent megjelölt szakfeladatok terhére.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A fedezet rendelkezésre álljon; a civil szervezet oldaláról legyen meg a folyamatos
tevékenység végzésének az igénye és feltétele, az önkormányzat oldaláról legyen meg
a folyamatos kontroll.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Amennyiben a támogatott a feladatot nem hajtja végre, a kapott támogatást vissza kell
fizettetni ami esetleg egy civil szervezetnél jelenthet nehézségeket.
A munka elvégzésének ellenőrzése külön feladatot jelent, pl. kaszálás, szemét
elszállítás, folyamatos kontroll szükséges melyet a Városüzemeltetés kell, hogy
megszervezzen.
A támogatás kiutalásának feltétele az előző évi támogatott összeggel való elszámolás
illetve ha az Egyesület 2018. évi beszámolója a Bírósághoz letétbe helyezésre kerül.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Amennyiben a támogatott a feladatot nem hajtja végre, a kapott támogatást vissza kell
fizettetni.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Az önkormányzati hivatal költségvetési csoportjának jelent plusz feladatot az
elszámolás, de létszámbővítéssel nem jár.
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Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért a Szentgotthárd
Város Önkormányzata és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetekkel való
támogatási szerződések megkötésével és felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban
foglaltak szerinti szerződések megkötésére a következők szerint:
1.1.a parkfenntartási feladatok elvégzése kapcsán:
1.1.1. - Megállapodás a jakabházi városrészben lévő közterületek rendben tartására és a
szeméthulladék egyszeri összegyűjtésére továbbá a jakabházi lezárt temető kaszálására a
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel 190.000 Ft összegben,
1.1.2. - Támogatási szerződés a rábafüzesi városrészen kaszálásra a Szentgotthárd-Rábafüzes
Német Nemzetiségi Önkormányzattal 40.000 Ft összegben, és a Horgász Egyesülettel
10.000 Ft összegben,
1.1.3. - Megállapodás a máriaujfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására és a
takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaujfaluért
Egyesülettel 167.000 Ft összegben,
1.1.4. – Farkasfa városrészen az önkormányzat nrem köt szerződést önkormányzati terület
kaszálására civil szervezettel. Támogatási szerződés a farkasfai városrészen kaszálásra a
Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel 40.000 Ft. összegben,
1.1.5. – Támogatási szerződés a zsidai városrészen kaszálásra a Zsidai Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel 120.000 Ft összegben.
1.2.) A támogatások fedezete a 2019. évi költségvetésben az eseti kaszálás, zöldterület
kezelésének illetve a települési hulladék vegyes begyűjtése , szállításának kerete.
2.1.) A városrészi klubok működtetése kapcsán
Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a városrészi klubok
működtetéséhez a megállapodások következő szervezetekkel való megkötéséhez járul
hozzá:
 Jakabházi Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző
Egyesület,
 Máriaújfalu Városrészi klub esetében :Máriaujfaluért Egyesület,
 Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesület,
 Rábafüzesi Városrészi Klub esetében Rábafüzesért Egyesület,
 Rábatótfalui Városrészi Klub esetében a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft ellenében.
2.2.) A megállapodások fedezete a 2019. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és
támogatása (közművelődési klubok) kerete.
3.) Szentgotthárd város bevezető útjai környezetében az elszórt hulladék összegyűjtése
kapcsán
 támogatás a Szentgotthárd, Árpád út végétől Apátistvánfalva irányába a volt
folyékony hulladék lerakó telepig - Őr-Nyék hagyományőrző Alapítvány részére
50.000.- Ft mértékben.
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4.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza a
polgármestert a testületi határozatnak megfelelő szerződés aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására: 2019. április 15.
utalásra azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2019. március
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Rendelőintézet Szentgotthárd álláshely iránti kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt
Képviselő-testület felé (lásd: 1. sz. melléklet).
ELŐZMÉNYEK
A
Rendelőintézet
2019.
évi
költségvetés
tervezésékor
az
EFI
iroda
továbbműködése/működtetése és finanszírozása nem volt tisztázott, ezért az intézményre
vonatkozóan a 2019. évre a nyugdíjazásokat is figyelembe véve - a 7/2019. sz. képviselőtestületi határozat 3. pontja alapján - a következő döntés született:
„3/ az intézményi létszámot folyamatában kell változtatni az alábbiak szerint: 06.01-ig 31
fő, 06.01-07.15. között 30 fő, 07.16-tól 29 fő.”
Időközben az EFI Iroda fenntartási kötelezettségeire vonatkozóan állásfoglalást kapott az
intézmény, amely szerint a korábbi feltételezésekkel ellentétben a fenntartási idő végéig
(2021.június 30. ) kell 2x8 óra munkaviszonnyal az EFI feladatot ellátni. Ez alapján az
EFI 2x8 órás kapacitását legalább a fenntartási időszak végéig meg kell tartani, vagyis, ha
minden marad a 2019. januárban meghozott képviselő-testületi döntés alapján, az EFI 2 fő
alkalmazása mellett/következtében összességében az intézmény (asszisztensi) létszáma 2
fővel csökken.
JELEN HELYZET
Az intézmény tényleges asszisztensi létszáma tehát a fentiek alapján 2019. március 01.
időponttól 2 fővel kevesebb ahhoz képest, amit az elmúlt évek során a működéshez az
intézmény alkalmazott. Az intézmény zavartalan működése érdekében az
intézményvezető kérelmezi legalább 1 fő asszisztensi állás visszaadását, ezzel egyidejűleg
az intézmény munkavállalói létszámának megemelését 1 fővel 2019. április 01. időponttól. A
kérelem indoklása:
- az elmúlt évekhez képest kapacitáscsökkentés nem történt
- a szakrendelések ideje az orvosok jelenlétéhez igazodik, de a rendelés előtt és után is
el kell látni adminisztrációs és egyéb tevékenységeket az adott rendelésen lévő
asszisztensnek
- ágazatspecifikus munkakörökben (röntgen asszisztens – ionizáló sugárzás, labor –
testnedvek vizsgálata) a teljes munkaidő meghatározott részét tölti a dolgozó (csak 6
illetve csak 7 órát)
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a szakorvosi jelenlét következtében vannak zsúfolt és kevésbé zsúfolt napok, a
rendelések 06.30 – 20.00 óra között zajlanak a hét folyamán, a szükséges asszisztensi
jelenlétet figyelembe véve így szervezik a 40 órás munkahetet,
az egyes rendeléseken (nőgyógyászat, ultrahang, reumatológia) már jelenleg is 1 fővel
működnek a korábbi 2 asszisztens helyett,
vannak olyan szakrendelések, ahol orvosi jelenlét nélkül is végeznek asszisztensi
tevékenységet (fizikoterápia, pszichiátriai gondozottak otthoni ellátása),
vannak nagy forgalmú, beavatkozásokat végző rendelések, melyeken szükséges a 2 fő
asszisztens – ez fontos azért is, mivel az intézmény finanszírozása teljesítmény alapú,
az EESZT ( Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér ) napi feladatainak ellátása
a szabadságok kiadása, az esetleges betegségek és a heti 3 nap továbbtanulás miatt
távollévő alkalmazottak helyettesítése az előzőek miatt is fontos.

A fent leírt indokok alapján úgy látjuk – tekintettel elsősorban a röntgenasszisztensi
továbbképzési kötelezettség teljesítésére –, hogy most indokolt lehet a plusz álláshely
engedélyezése, de csak átmenetileg, a röntgenasszisztens 2019. novemberi nyugdíjba
vonulásáig. 2019. július 1. időponttól a röntgen asszisztens is megkezdi a felmentési idejét,
munkaviszonya 2019. november 1-jétől megszűnik. Az ő helyére kerül majd az az asszisztens,
aki jelenleg továbbképzésre jár és novemberig ezen továbbképzésre (átképzésre) járó
munkavállaló helyére lehetne felvenni 1 fő asszisztenst április 01. időponttól, ha a Képviselőtestület engedélyezi átmenetileg ezt a plusz létszámot. Az átmeneti létszámbővítés során az
intézmény létszáma 04.01- 06.01-ig 32 fő, 06.01-07.16. között 31 fő, 07.17-től 30 fő, 11.01től 29 főre változna –> vagyis összességében véve novembertől - elbocsátás nélkül,
nyugdíjazással – 2 fővel csökkenne az intézmény létszáma és maradna 29 fő az EFI 2x8
óra kapacitásbiztosítással együtt.
A plusz létszám finanszírozása az intézmény 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

A. /

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet
Szentgotthárd kérelmét megismerte és engedélyezi, hogy az intézmény létszáma
átmenetileg - 2019. április 1. – 2019. október 30. időpont között - + 1 fő
asszisztensi álláshellyel bővüljön.
Ennek megfelelően az intézmény létszáma a következőképpen alakul:
- 2019. 04.01- 06.01-ig 32 fő,
- 2019.06.01-07.16. között 31 fő,
- 2019. 07.17-tól 30 fő,
- 2019. 11.01-jétől 29 fő.
A plusz létszám finanszírozása az intézmény 2019. évi költségvetéséből kell
kigazdálkodni.
Határidő: azonnal
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Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Klósz Beáta intézményvezető

B.

/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet
Szentgotthárd kérelmét megismerte és NEM engedélyezi, hogy az intézmény
létszáma 2019. április 1. időponttal 1 fő asszisztensi álláshellyel bővüljön. Az
intézményi létszám a 7/2019. sz. határozat 3. pontja szerint változatlan marad.
Határidő: azonnal
Felelős : a közlésért Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.

Szentgotthárd, 2019. március 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. Melléklet
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Tárgy: Beszámoló a Csákányi László Filmszínház 2018. évi
tevékenységéről
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az anyag az előző években a közművelődési előterjesztésben szerepelt, idén – az üzemeltető
beszámolót készítő munkatársának betegsége miatt - most készült el, melyet a Tisztelt
Képviselő-testület elé terjesztünk (lásd: 1. sz. melléklet). A jól megírt érdekes beszámolót
érdemes végigolvasni.
A Csákányi László Filmszínházat a SZET Szentgotthárdi Kft üzemelteti, 2018-ban
határozatlan időre kötött megállapodást az üzemeltetésre a tulajdonos Önkormányzattal. A
Filmszínház a város egyik meghatározó kulturális színtere. Az előterjesztés melléklete
részletesen tartalmazza a 2018. év tevékenységet, melyből továbbra is kiderül, hogy az
összelőadás szám előző éviekhez hasonló (381), a nézők száma némi csökkenést mutat, de így
is összesen 21.260 fő volt, ezáltal a bruttó bevételnél is minimális csökkenést jelentkezett a
tavalyihoz képest (29.6 M Ft).
I. VÁLTOZÁSOK
A tavalyi évben több változás is történt a Moziban:
- 2018-ban két alkalommal volt áremelés – első körben a 2D-s jegyet érintették, valamint a
Büfé termékeit, a Klubjegyet és a Csoportjegyet
- a Triójegy a Páros kedvezményre változott
- az emelés második ütemében a 3D-s jegyek is emelkedtek
- az áremelés negatív hatását különböző meglepetések és kedvezménnyel próbálta az
üzemeltető tompítani
- internet szolgáltató váltás történt, ezzel egyidejűleg sávszélesség és letöltési sebesség is
bővült
- a Filmklubban 3 sorozatoz alakítottak ki (tavaszi, őszi, téli)
- évvégén „Újabb év végi filmözön” mottóval plusz előadást vetítettek
- a marketing tevékenység bővítése kapcsán a Facebookon hetente jelentek meg hírlevelek,
a Szentgotthárd újságban az aktuális műsorterven kívül egy cikk is megjelent a mozival
kapcsolatban.
II. KÜLÖNLEGES ESEMÉNYEK
A mozi külön előadásokat is szervezett. Lehetőséget biztosított arra, hogy a tavasz folyamán a
Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói által diáknapra készített kisfilmeket bemutathassák
társaiknak és az alkalmi zsűrinek. Továbbá külön filmvetítés volt: az Opel Szentgotthárd Kft
kérésére a környezetvédelmi világnap alkalmából, a Szerelmesek Fesztiválja rendezvény
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keretein belül, a Semmelweis Nap alakalmából az EFI finanszírozásában a Semmelweisről
szóló filmet láthatta a közönség.
Ötödik alaklommal hirdette meg a mozi a 100 NAP – 100 ÉLMÉNY kampányát, csatlakozott
az Országos rajzfilmünnephez és MOZIÜNNEP elnevezéssel a 105. évfordulót is
„filmmaratonnal” ünnepelték kedvezményekkel.
III. STATISZTIKA
2018-ban nem maradt el egy film sem, összesen 381 előadás volt. Az összbevétel 29.6 M Ft
volt, amelynek közel harmada a büféből származott (8.5 M Ft). Külön szervezett előadás
2018-ban 23 volt (nemcsak oktatási intézményeknek, gyakorlatilag bárki igényelheti), melyen
2790 fő vett részt, az átlagos nézőszám 121 fő. A Filmklub a tavaszi időszakban 8 filmet
vetített 430 nézővel, míg ősszel 7 filmet 459 fő látott.
IV. ÖSSZEGZÉS
A Csákányi László Filmszínház a tavalyi évet is sikeresnek könyvelheti. A Premier filmek
folyamatosan szerepeltek a kínálatban, melyről a nézők a megújult kommunikációs
csatornákon értesültek a mozilátogatók.
A szlogen változatlan – „Ha mozi, akkor Szentgotthárd!” A sikerhez a mozis kollektíva
mentalitása és hozzáállása szintén elengedhetetlen, a lakosság elégedett a szolgáltatásokkal.
Fontos tényező, hogy az Opel Szentgotthárd KFT. 2018-ban már 1500 Cégjegyet vásárolt
(2014-ben csak 180-at), ami sok esetben további plusz fizető vendéget eredményez.
Amint az a mellékletben olvasható, a mozink nem tartozik az art-mozik közé, így első sorban
a közönségfilmek kerülnek ide. A Filmklub az, ami leginkább ezt az „art”-jelleget képviseli igazi, egyre jobban összeálló klubként mutatkozik ma már. A beszámolóból is kiderül, hogy
2018-ban volt visszaesés az országba érkező illetve itt legyártott új filmek színvonalában (ezt
esetleg a mozinkban az egyes vetítések előtt látható filmelőzetesekből magunk is
érzékelhetjük) – - márpedig Szentgotthárdra is csak ezekből a filmekből juthatnak el
alkotások. Ugyanakkor megfelelő felületeken végig lehet nézni az érkező filmek teljes listáját
és találni közöttük nem az ún. „közönségfilm” kategóriába tartozót is, amire egy-két előadás
erejéig Szentgotthárdon is lenne érdeklődés. Az a réteg, amelyik a Filmklubhoz „tartozik”, a
klubon kívül is megnézne ezekből. Valószínűleg a statisztikákat jelentősen nem javítanák
ugyan fel, de a kínálat minőségét igen. A Filmklub – nagyon helyesen – valamilyen kitalált
rendszer szerint tematikusan hozza a filmeket, azok a művek, amelyek éppen nem férnek bele
a futó tematikába sajnos nem jelennek meg. Ezt a kérdést esetleg érdemes volna
végiggondolni.
A vetítéstechnika folyamatos használata miatt kisebb-nagyobb meghibásodások előfordulnak.
Az elkövetkező évek feladata a technika megfelelő karbantartása, új beszerzések (szerver
garancia meghosszabbítása, vetítővászon cseréje, vetítőgépbe új lámpa, páraelszívó beszerzés,
a megfelelő hangszigetelés miatt a lengőajtók és a függönyök cseréje, fűtéskorszerűsítés,
épület hőszigetelése - utóbbiak elsősorban pályázati lehetőségek kihasználásával.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csákányi László Filmszínház
2018. évi tevékenységérő szóló Beszámolót megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel
fogadja el: ……………………………………………………………………………………….
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Gál József SZET ügyvezető igazgató
Szentgotthárd, 2019. március 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. Melléklet

TÁJÉKOZTATÁS A SZENTGOTTHÁRDI
CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Készítette:
Sebestyén Dénes
Szentgotthárd, 2019. március 17.
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1. LEGFONTOSABB ADATOK
Az elmúlt esztendőkben kialakult gyakorlat szerint ismét onnan szeretném folytatni, ahol az
előző éves beszámoló véget ért: „Amennyiben idén legalább annyi jó produkció jön
hazánkba, mint tavaly, és ezek országosan az elmúlt esztendőhöz hasonlóan magas
nézettséget generálnak, akkor 2018-ban megint jó éve lehet a szentgotthárdi mozinak.”
Tavaly a magyarországi vetítőtermekbe közel háromszázezerrel kevesebben ültek be, mint
2017-ben, tehát országos viszonylatban csökkent a nézőszám. Ez sajnos nálunk is így alakult.
A korábbi évekhez viszonyítva nagyon kevés gyermekfilm érkezett hazánkba, közülük pedig
csak néhány nyerte el a nagyközönség tetszését; és bizony a felnőtteknek szóló produkciók
iránti érdeklődés ugyancsak visszaesett. Kevesebb olyan alkotás került forgalmazásba, amely
tömegeket vonzott.
A Csákányi László Filmszínháznak a digitális vetítéstechnikára történő átállás – azaz 2013
májusa – óta eddig már négy teljes éve volt. 2013-ban tulajdonképpen csak 8 hónapot
üzemelt, 2014-ben pedig a felújítási munkálatok miatt gyakorlatilag 9 hónapot működött.
Minden esztendő jobban sikerült, mint az azt megelőző, ez a trend viszont tavaly már nem
folytatódott. Ettől függetlenül megint eredményes esztendőt tudhat maga mögött a mozi,
ugyanis a teljes évek látogatottságát tekintve a képzeletbeli dobogó harmadik helyére volt
elegendő a 2018-ban regisztrált 21260 néző. A bevételek vonatkozásában viszont meglett a
második pozíció.
Évről-évre megdőlt valamilyen rekord, szerencsére nem volt ez másképp tavaly sem. Az
újraindítás óta a leglátogatottabb hónap az elmúlt esztendő decembere volt, mert akkor
összesen 3362 belépőjegy kelt el. A legfontosabb adatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák.
Év

Előadás (db)

Vendég (fő)

2015
2016
2017
2018

396
393
379
381

21020
21964
22436
21260

Átlagos nézőszám
(fő)
~53
~56
~59
~56

Emlékeztetőül: a rendelkezésre álló adatok alapján 2012-ben összesen 2389 vendég váltott
jegyet, az átlagos nézőszám pedig vetítésenként 12 fő volt.
Év
2015

Előadás (db)
396

Bruttó bevétel (Ft)
25.628.381,-

Átlagos bevétel (Ft)
64.718,-
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2016
2017
2018

393
379
381

25.691.751,30.701.171,29.600.405,-

65.373,81.006,77.691,-

Fontos információ, hogy a fenti táblázatban rögzített bevételi adatok nem tartalmazzák az
éves önkormányzati támogatás összegét.
2013 májusától számolva 2018. december 31-ig már 110987 vendége volt a mozinak, és
összesen 133.733.998,- Ft saját bevételt realizáltunk.

2. VÁLTOZTATÁSOK
Az üzleti terv megvalósítása érdekében tavaly két alkalommal volt áremelés, majdnem
mindent drágítottunk, de nem egyszerre.
Februárban a korrekciók az összes 2D-s jegyet érintették, valamint a büfében forgalmazott
termékeket. Ezeken túlmenően valamennyi formátum tekintetében emeltük a Klubjegy és a
Csoportjegy elnevezésű tikettek árát is. A speciális kedvezményt biztosító Triójegy
konstrukció helyére a Páros kedvezmény opció került, de az utóbbit már csak a 2D-s filmekre
lehetett igénybe venni.
A tervezett nyári leállás után, azaz augusztus elején realizáltuk a második ütemet. A
módosítások akkor az összes 3D-s jegyre vonatkoztak, továbbá valamennyi formátum
tekintetében érintették a Klubjegy és a Csoportjegy elnevezésű belépőket. A Páros
kedvezmény opciót pedig kiterjesztettük a 3D-s filmekre is.
Az említett áremelések negatív hatásait igyekezünk különböző engedményekkel és
meglepetésekkel tompítani, például az erkély továbbra sem lett feláras, és minden ezredik
vendég jutalma egy Alkalomjegy volt. Az öt-, tíz-, tizenöt- és húszezredik néző pedig
ajándékcsomagot is kapott.
Az online jegykiadó rendszernél az internetkapcsolat megszakadása korábban többször
komoly gondot okozott a pénztárban, ezért szolgáltató-váltás történt. Mivel a JUPINET KFT.
optikai kábele fizikailag már ott volt a mozi mellett, ezért a nyár folyamán rácsatlakoztunk, és
azóta nem fordult elő az előbb leírt probléma. Ezzel párhuzamosan a sávszélesség bővítése és
a letöltési sebesség fokozása ugyancsak megtörtént. Az imént említett okok miatt a különböző
digitális tartalmak már sokkal gyorsabban érkeznek meg.
A Filmklub vonatkozásában 2018 szeptemberében elkezdődött az úgynevezett „art sáv”
kialakítása, amely idén teljesedik ki. Ez azt jelenti, hogy amíg korábban évente csak kettő
sorozat volt (tavaszi és őszi), addig most már minden esztendőben három lesz (tavaszi, őszi és
téli). Mivel a közönség nyáron alapvetően nem jár moziba, ezért az említett évszakban nincs
értelme művészfilmeket bemutatni.
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Az előbb említett koncepció azt is eredményezi, hogy az eddigieknél több értékes produkciót
tudunk műsorra tűzni. A tematikus sorozatok általában 7 különböző filmből állnak, ezért kettő
szériánál 14, háromnál már 21 alkotás bemutatására nyílik lehetőség.
Tavaly decemberben a két ünnep közötti időszakban alapvetően a mozi jelentette az egyetlen
kikacsolódási lehetőséget a városban és környékén. Ennek érdekében az esztendő utolsó
napjaiban „Újabb év végi filmözön” mottóval – a megszokott vetítési rendtől eltérő
időpontokban – megint plusz előadások jelentek meg a kínálatban.
Az elmúlt évben a saját Facebook oldalunkon heti rendszerességgel publikáltuk azokat a
hírleveleket, amelyeket korábban csak egy jóval kisebb kör kapott meg e-mail üzenetben.
A helyi újság, a Szentgotthárd minden számába már nem csak az aktuális műsort tetettük be,
hanem legalább egy mozis vonatkozású cikket is megjelentettünk mellé.

3. KÜLÖNLEGES ESEMÉNYEK
A FILMKLUB tavaszi programja 2018. február 12-én kezdődött és a Sorsfordulók címet
kapta. Az előadásokra kéthetente hétfőnként került sor, és a vetítések után a mozi galériáján
az AZÚR DROGÉRIA támogatásával teázással egybekötött beszélgetés várta az
érdeklődőket. A következő alkotásokat láthatta a közönség: Aurora borealis – Északi fény
(magyar dráma), Django (szinkronizált francia film), Ernelláék Farkaséknál (magyar dráma),
Mérföldkövek a Muravidéken (magyar dokumentumfilm), Hogyan találtam rá a boldogságra
az El Caminón (feliratos német vígjáték), A hentes, a kurva és a félszemű (magyar dráma),
Moszkva tér (magyar játékfilm), Az édes élet (feliratos olasz-francia film).
2018. április 21-én lehetőséget biztosítottunk a VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM
tanulóinak arra, hogy a mozgóképes verseny keretében az iskola diáknapjára elkészített
kisfilmjeiket bemutathassák egymásnak és az alkalmi zsűrinek.
A Környezetvédelmi Világnap alkalmából az OPEL SZENTGOTTHÁRD KFT.
megkeresésére 2018. június 4-én és 5-én – összesen három alkalommal – levetítettük a Vad
Balaton című magyar természetfilmet, amelyet az említett cég jóvoltából ingyen nézhettek
meg helyi általános és középiskolások.
Amint azt már korábban említettem, 2013. május 10-én új korszak kezdődött a szentgotthárdi
moziban, mert akkor került sor a digitális vetítéstechnikával az első előadásra, amely a
Jurassic Park bemutatása volt. Az említett naptól számolva a százezredik vendég 2018. június
17-én a Jurassic World: Bukott birodalom vetítésére váltott jegyet. A szerencsés személy a
helybeli Báger Bertalan lett.
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2018. június 29-én a Merülés a szerelembe című szinkronizált német-francia-spanyolamerikai romantikus thrillerrel kezdődött a SZERELMESEK FESZTIVÁLJA (a továbbiakban:
SZEF) mozgóképes programja. A filmes események helyszíne tavaly is a mozi volt. Itt a
hétvége során összesen öt különböző – a rendezvény koncepciójához illeszkedő – alkotás
került a vászonra.
A már említetten kívül a következő produkciókra lehetett még kedvezményes belépőt váltani:
Bűbáj herceg és a nagy varázslat (szinkronizált kanadai családi animációs film), Szex, ex,
szerelem (szinkronizált francia romantikus vígjáték), Madame (szinkronizált francia
romantikus vígjáték), Oltári baki (szinkronizált francia romantikus vígjáték).
A SZEF időszakában levetített filmek látogatottsága a következők szerint alakult. 2015: nyolc
előadás és 221 néző (~28 fő/vetítés), 2016: nyolc előadás és 316 néző (~40 fő/vetítés), 2017:
kilenc előadás és 280 néző (~31 fő/vetítés), 2018: hét előadás és 203 néző (29 fő/vetítés).
Az utolsó két esztendőben valószínűleg azért érkezett kevesebb vendég, mert anyagi fedezet
hiányában nem volt közönségtalálkozó, pedig ezek az első két évben gyakorlatilag teltházas
előadásokat eredményeztek.
2018. július 4-én a városi Semmelweis Nap és egyben az emlékév alkalmából az EFI
SZENTGOTTHÁRD finanszírozásában az érdeklődők ingyen nézhették meg Az életmentő –
Semmelweis Ignác igaz története című magyar ismeretterjesztő filmet.
A FILMKLUB őszi programja 2018. szeptember 18-án kezdődött és a Kiútkeresések címet
kapta. Az előadásokra kéthetente keddenként került sor, és a vetítések után a mozi galériáján
az AZÚR DROGÉRIA támogatásával ismét teázással egybekötött beszélgetés várta az
érdeklődőket. A következő alkotásokat láthatta a közönség: Könyvklub, avagy az alkony ötven
árnyalata (amerikai vígjáték), Egy szent szarvas meggyilkolása (angol-ír thriller), Három
óriásplakát Ebbing határában (amerikai-angol dráma), Táncterápia (angol zenés film), A
naplemente ragyogása (japán-francia romantikus dráma), Kim Dzsongil bemutatja (angol
dokumentumfilm), A remény másik oldala (finn krimi-vígjáték).
Újabb 100 NAP – 100 ÉLMÉNY, azaz 2018. szeptember 23-án már ötödik alaklommal startolt
el az a kivételes kampány, amely során az év végéig, azaz száz napon keresztül extra
kedvezmények és meglepetések várták a december 8-án 105 éves mozi vendégeit.
Az engedmények a következők voltak: minden jegy 10% kedvezményre jogosított a
kiállításától számított 5 napig egy alkalommal a szentgotthárdi RODEO RESTAURANT
vendéglőben történő fogyasztás, valamint az onnan történő kiszállítás végösszegéből. A
„Hétszázát” akció pedig azt jelentette, hogy alkalmanként csak 700 Ft volt a belépő, de ez
kizárólag az adott napon a helyszínen derült ki.
A plusz meglepetések pedig ezek lettek: minden 105. néző különleges alkalomjegyet kapott
ajándékba, és „Kivételes hétvégék” is gyakran előfordultak, amikor grátisz édes és sós
harapnivalók jártak ingyen a jegy mellé az ELINA PÉKSÉG jóvoltából.
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Az ORSZÁGOS RAJZFILMÜNNEP eseményeihez az elmúlt esztendőben – már második
alkalommal – a Csákányi László Filmszínház is csatlakozott. A program-sorozatban résztvevő
vetítőtermekben 2018. október 26-28. (péntek-vasárnap) időszakban – az őszi szünet első
napjaiban – kerültek bemutatásra a jobbnál-jobb animációs alkotások. Így történt ez nálunk is,
ahol a hétvégén délutánonként – a megszokott vetítési rendtől eltérő időpontokban – volt egyegy különleges előadás.
A kiváló magyar alkotások közül szombaton a Lúdas Matyi érkezett a moziba, vasárnap pedig
a Mesék Mátyás királyról került a vászonra, mégpedig a teljes – 13 epizódból álló – sorozat.
Ezek az alkalmak gyakorlatilag ingyenesnek számítottak, mert csak a regisztrációért kellett
100 (azaz száz) forintot fizetni.
2018. december 8-án MOZIÜNNEP elnevezéssel az első szentgotthárdi vetítés 105.
évfordulója alkalmából tortázással és pezsgőzéssel kombinált rendhagyó, négy különböző
produkcióból álló „filmmaraton” várta az érdeklődőket. Közkívánatra műsorra tűztünk olyan
alkotásokat is, amelyek addig még nem szerepeltek a kínálatban. A már említett kampány
keretében az első 105 eladott jegy ára csak 100 Ft volt, és aznap a többi tikett is csupán 700
Ft-ba került.
4. STATISZTIKA
A következő oldalakon az elmúlt esztendő legfontosabb adatai következnek. Az
információknál figyelembe kell venni, hogy 2018. július 23-tól augusztus 9-ig – a nyári
szabadságolások miatt – nem volt vetítés.

4.1. Előadások száma (db)
2018. év – 381 előadás
I-III. hónap
Hónap
Vetítés

Január
28

Február
29

Március
34

Összesen
91

IV-VI. hónap
Hónap
Vetítés

Április
37

Május
32

Június
41

Összesen
110

Augusztus
22

Szeptember
32

Összesen
78

2018. I. félév összesen: 201 előadás
VII-IX. hónap
Hónap
Vetítés

Július
24
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X-XII. hónap
Hónap
Vetítés

Október
30

November
29

December
43

Összesen
102

2018. II. félév összesen: 180 előadás
4.2. Vendégek száma (fő)
2018. év – 21260 vendég
I-III. hónap
Hónap
Létszám

Január
1563

Február
1830

Március
1529

Összesen
4922

IV-VI. hónap
Hónap
Létszám

Április
1878

Május
1652

Június
2344

Összesen
5874

2018. I. félév összesen: 10796 vendég
VII-IX. hónap
Hónap
Létszám

Július
916

Augusztus
1585

Szeptember
1536

Összesen
4037

X-XII. hónap
Hónap
Létszám

Október
1597

November
1468

December
3362

Összesen
6427

2018. II. félév összesen: 10464 vendég
4.3. Bruttó bevételek (Ft)
Emlékeztetőül: a táblázatok nem tartalmazzák az önkormányzati támogatás összegét.
Gyakorlatilag a saját bevételeket mutatják a számok.
A Vendégjegy konstrukció 2017 januárjában került bevezetésre, a lényege a következő: előre
meg lehet vásárolni, és az év során bármelyik előadásra beváltható. Az első esztendőben közel
100 db, tavaly pedig már összesen 138 db fogyott el belőle.
2018. év – 29.600.405,- Ft
I-III. hónap
Hónap
Jegy

Január
1.509.200,-

Február
1.762.300,-

Március
1.454.150,-

Összesen
4.725.650,-
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Büfé
Vendégjegy
Opel
Összesen
IV-VI. hónap
Hónap
Jegy
Büfé
Vendégjegy
Bérleti díj
(VMG)
Opel
Összesen

723.570,1.200,2.233.970,-

778.960,2.400,550.000,3.093.660,-

667.480,49.200,2.170.830,-

2.170.010,52.800,550.000,7.498.460,-

Április
1.447.750,673.805,2.400,30.480,-

Május
1.506.850,666.720,8.400,-

Június
1.607.100,583.590,3.600,-

Összesen
4.561.700,1.924.115,14.400,30.480,-

2.154.435,-

129.540,2.311.510,-

550.000,2.744.290,-

679.540,7.210.235,-

Július
805.350,388.620,4.800,60.000,-

Augusztus
1.591.500,712.400,-

Szeptember
1.489.750,709.430,20.400,-

Összesen
3.886.600,1.810.450,25.200,60.000,-

1.258.770,-

2.303.900,-

2.219.580,-

5.782.250,-

Október
1.477.900,727.570,2.400,38.100,-

November
1.395.450,581.320,10.800,-

December
2.971.600,1.280.220,74.100,-

Összesen
5.844.950,2.589.110,87.300,38.100,-

2.245.970,-

1.987.570,-

550.000,4.875.920,-

550.000,9.109.460,-

2018. I. félév összesen: 14.708.695,- Ft
VII-IX. hónap
Hónap
Jegy
Büfé
Vendégjegy
Bérleti díj
(EFI)
Összesen
X-XII. hónap
Hónap
Jegy
Büfé
Vendégjegy
Bérleti díj
(III.Béla)
Opel
Összesen

2018. II. félév összesen: 14.891.710,- Ft
4.4. Közönségfilmek
Tavaly nem maradt el egyetlen előadás sem. Az elmúlt esztendőben a helyi TOP 10 kedvenc
– a nyilvános vetítési rendben is bemutatott – alkotás közé ezek kerültek be: 1. Az igazi csoda
(amerikai családi film – 781 néző), 2. Mamma Mia! – Sose hagyjuk abba (amerikai zenés
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vígjáték – 762 néző), 3. Bohém rapszódia (angol-amerikai zenés életrajzi film – 751 néző), 4.
Valami Amerika 3 (magyar vígjáték – 610 néző), 5. Jurassic World – Bukott birodalom
(amerikai-spanyol kalandfilm – 569 néző), 6. Nyúl Péter (ausztrál-amerikai-angol családi film
– 537 néző), 7. Bosszúállók – Végtelen háború (amerikai akciófilm – 516 néző), 8. Deadpool
2 (amerikai akció-vígjáték – 478 néző), 9. A szabadság ötven árnyalata (amerikai romantikus
film – 471 néző), 10. A Grincs (amerikai családi animációs film – 412 néző).
Az első tíz alkotás közül nyolc élőszereplős, kettő pedig animációs és a fiatalabb
korosztályoknak szánt filmnek tekinthető (a Nyúl Péter és A Grincs). Az aktuális
összeállításban sajnos csak egy magyar produkció található, 2017-ben viszont kettő is
szerepelt a listán (a Kincsem 816 nézővel a második, a Pappa Pia pedig 544 nézővel az ötödik
helyen).
A nézőszámok alapján 2017-ben az elsőnek 974 (Az utolsó Jedik), a tízediknek pedig 388
vendégre volt szüksége a rangsorban elfoglalt pozícióhoz (A Nagy Fal). Az imént említett
esztendőben az élmezőnyből három számított kifejezetten gyermekeknek szóló produkciónak
(Gru 3. – 732 néző, Énekelj! – 544 néző, A szépség és a szörnyeteg – 415 néző).
Nem elhanyagolható információ az sem, hogy amíg 2017-ben az első tíz helyezett összesen
6658, addig 2018-ban csak 5887 nézőt ért el. A összesített vendégszámokhoz viszonyítva az
első érték 29,7%-ot, a második pedig 27,7%-ot jelent.
4.5. Külön szervezett előadások
2013-ban és 2014-ben csak az iskolásoknak szóltak és kizárólag az oktatási intézményekkel
együttműködve valósultak meg ezek az alkalmak. 2015-től azonban már tovább bővült a kör,
és gyakorlatilag bárkinek – természetes vagy jogi személynek egyaránt – lehetősége van a
segítségünkkel műsorrenden kívüli előadásokat lebonyolítani, akár jelentős kedvezménnyel is.
Év
2015
2016
2017
2018

Előadás (db)

Vendég (fő)

25
23
16
23

2773
2409
2053
2790

Átlagos nézőszám
(fő)
~111
~105
~128
~121

A városban és térségében tevékenykedő intézmények és egyéb szervezetek aktív partnereink.
Tavaly sajnos hiába volt több zártkörű alkalom, mint egy évvel korábban, a nyilvános vetítési
rendben bemutatott filmek nézőszámának és bevételének csökkenését csak részben tudta
ellensúlyozni.
Továbbra is külön kategóriát jelent a helyi FILMKLUB, amely egy-egy sorozat erejéig velünk
egyeztetve, de maga választotta a műsorra tűzött alkotásokat, és a tagsága segítségével az
elmúlt esztendőben szintén aktívan vett részt a közönség mozgósításában.
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Az eddig kialakult gyakorlat szerint az érdeklődők minden alkalommal rövid bevezető
előadást hallgathatnak meg, majd a vetítéseket követően a látottak értelmezésére és
megbeszélésére kerül sor. Az elmúlt négy év fontosabb információit a következő kimutatás
tartalmazza.
Időszak
2015 tavaszi sorozat
2015 őszi sorozat
2016 tavaszi sorozat
2016 őszi sorozat
2017 tavaszi sorozat
2017 őszi sorozat
2018 tavaszi sorozat
2018 őszi sorozat

Film (db)

Vendég (fő)

6
7
7
5
9
7
8
7

217
248
210
216
398
374
430
459

Átlagos nézőszám
(fő)
~36
~35
30
~43
~43
~53
~54
~66

A táblázat adatait összegezve a következőket kapjuk: 2015-ben 13 előadás összesen 465
vendéggel, azaz ~36 fő/vetítés; 2016-ban 12 előadás összesen 426 vendéggel, azaz ~36
fő/vetítés; 2017-ben 16 előadás összesen 772 vendéggel, azaz ~48 fő/vetítés; 2018-ban 15
előadás összesen 889 vendéggel, azaz ~59 fő/vetítés.
Az információkból jól látszik, hogy sok különleges film került a vászonra, és ami még
fontosabb, éves szinten az előadásokra jutó nézőszám jelentősen emelkedett. Fontos tudnivaló
ennél a témakörnél, hogy a FILMKLUB keretei között minden alkotás csak egyszer látható,
ellentétben a többi produkcióval, amelyek legalább kétszer szerepelnek a kínálatban.
Az anyag elején ismertettem már egy 2018-as rekordot, most pedig következik a második: a
teljes esztendőket és a vendégszámok középértéket tekintve a FILMKLUB előadásaira idén
ültek be a legtöbben (~59 fő/vetítés), és először fordult elő, hogy az említett átlag meghaladta
az összesített nézőszámra vonatkoztatott adatot (~56 fő/vetítés). Az arányokat tekintve
megállapítható, hogy többen váltottak jegyet az értékesebb alkotásokra, mint bármelyik
tömegfilm egy-egy előadására.

5. ÖSSZEGZÉS
A Csákányi László Filmszínház szerintem megint eredményes esztendőt tudhat maga mögött,
ugyanis a teljes évek látogatottságát tekintve a képzeletbeli dobogó harmadik helyére volt
elegendő a nézőszám, a bevételek vonatkozásában viszont meglett a második pozíció.
A hazai TOP 10 produkciók tavaly szintén folyamatosan szerepeltek a kínálatban, amelyről a
hagyományos (nyomtatott sajtó, plakát stb.) és az új kommunikációs csatornákon (Facebook,
honlap stb.) keresztül egyaránt időben értesülhettek az emberek.
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Kétheti ciklusú és új dizájnú nyomtatott plakátokkal egész évben jelen vagyunk a város
forgalmasabb közterületein. Van olyan időszak, amikor csak mi kínálunk programot.
A fontosabb médiapartnereink továbbra is a következők: a KÖRMEND FM, továbbá a
SZENTGOTTHÁRD ÚJSÁG, valamint a VAS NÉPE; az interneten pedig a kormend.hu és a
vaol.hu.
Mivel az elmúlt esztendőben kevesebb jó film érkezett az országba, mint korábban, ezért az
intenzív marketing munka sem tudott annyi embert becsábítani a moziba, mint 2017-ben.
Ennek ellenére a legfontosabb szlogenünk és üzenetünk változatlan: „Ha mozi, akkor
Szentgotthárd!”
A szervezeti kommunikáció vonatkozásában alapvetően az „olcsó, de hatékony” irányban
erősítettünk. A visszajelzések azt mutatják, hogy a lakosság alapvetően elégedett velünk, és
szívesen jár hozzánk. Ez talán köszönhető a széles és sokszínű (műfajilag változatos)
kínálatunknak is, amely a tömeg- és a rétegigényeknek egyaránt igyekszik megfelelni.
A mozis kollektíva mentalitása és hozzáállása szintén meghatározó tényező a megítélésünk
szempontjából. Meg vagyok győződve arról, hogy a munkatársaim a maximumot nyújtják a
vendégek kiszolgálása során. A jó teljesítmény eléréséhez ezért ismét elengedhetetlen volt a
dolgozók szakszerű és hatékony, az aktuális feladatokhoz igazodó rugalmas és színvonalas
munkavégzése. Nem titok, hogy a nézőszám visszaesése – és azzal összefüggésben a
bevételek csökkenése – kisebb konfliktusokat hozott a felszínre, de ezek az év végére
elvesztették a jelentőségüket.
Még mindig nagyon fontos, sőt jelenleg már meghatározó tényező, hogy az OPEL
SZENTGOTTHÁRD KFT. évről évre egyre több belépőt vásárol a dolgozóinak. A
nyilvántartásaink szerint 2014-ben 180 db, 2015-ben 655 db, 2016-ban 930 db, 2017-ben
1344 db, 2018-ban pedig már 1500 db Cégjegy értékesítése valósult meg. Tapasztalataink
szerint ezeknek a tiketteknek a felhasználói általában nem egyedül érkeznek, és aki velük jön,
az túlnyomó részt nem jogosult erre a juttatásra, tehát sok esetben plusz fizető vendéget jelent.
Sajnos számítani kell arra, hogy a vetítéstechnika folyamatos használata miatt előfordulhatnak
kisebb-nagyobb meghibásodások, ezért éves szinten célszerű a javításokra és a
karbantartásokra betervezni és félretenni egy komolyabb összeget.
A gépházban található szerverre márciusban még van garancia, amennyiben lehetséges ennek
a meghosszabbítása, akkor mindenképpen célszerű megtenni. Magán a vetítőgépen egyébként
már nincs jótállás.
A 2013-ban beszerzett speciális vetítővászon a folyamatos igénybevétel miatt már kezd
elhasználódni, két-három éven belül valószínűleg ki kell cserélni. Ennek a várható költsége
feltehetően kétmillió forint felett lesz.
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Körülbelül egy-másfél esztendő múlva esedékessé válik egy új lámpa beszerzése a
vetítőgépbe, amely körülbelül félmillió forintba kerül majd.
A büfében a pattogatott kukoricát készítő gép vonatkozásában a páraelszívás jelenleg nem
elég hatékony, az anyagi lehetőségek függvényében ezen változtatni szükséges.
A jelenleg is időszerű problémák közül még mindig a komolyabbak közé tartozik, hogy az
aulát és a nézőteret elválasztó lengőajtók és belső függönyök nem biztosítják a megfelelő
hangszigetelést.
Tavaly ősszel a tulajdonos önkormányzat által beadott Leader pályázat pozitív elbírálása
jelentheti a legnagyobb volumenű – több mint kétmillió forint értékű – idei beruházást. Ha
nyer ez a projekt, akkor a nézőtéri ajtók – kettő kültéri és egy beltéri – korszerűsödhetnek,
valamint a FILMKLUB programjainak megszervezéséhez és lebonyolításához kaphatunk
jelentős összegű anyagi támogatást.
A mostani infrastruktúra fejlesztésével összefüggésben még mindig indokoltnak tartom a
nézőtér vonatkozásában egy kisebb volumenű speciális fénytechnika beszerzését, mert így
nagyobb eséllyel tudnánk bérbe adni az épületet.
Az említetteknél jóval tetemesebb kiadást jelentene a nézőtér fűtésének korszerűsítése,
valamint az egész épület hőszigetelése (energetikai megújítása), de ezeket a beruházásokat
valószínűleg csak pályázati forrásból lehet magvalósítani.
A bevételek növelése érdekében a 2D-s jegyárak emelése idén egyszer már megtörtént, de
kedvezményekre és meglepetésekre továbbra is számíthatnak a vendégek.
Eddig főleg a hatékony műsorpolitikára és közönségszervezésre, valamint az intenzív
kommunikációra és marketingmunkára fektettünk nagy hangsúlyt. Idén talán prioritásként az
első kettő területre kell fokozottabb figyelmet fordítanunk.
Alapvetően a bemutatott filmektől függünk, pontosabban attól, hogy ezek mennyire érdeklik
az embereket. Ezt a faktort viszont lényegesen nem tudjuk befolyásolni. Az viszont biztos,
hogy a nyári kéthetes leállást leszámítva gyakorlatilag egész évben folyamatosan és a
rekreáció egyik lehetőségét biztosítva tevékenykedünk a város kulturális életében.
Jelentősebb kampányokra és programokra csak abban az esetben vállalkozunk, ha a saját
anyagi lehetőségeink megengedik, vagy külső forrásból részben vagy egészében finanszírozni
tudjuk.
Nagy hátrányunk, hogy csak egy termünk van, és sok jó alkotást a forgalmazók által
meghatározott kötelező előadásszámok miatt nincs lehetőségünk a magyarországi premier
hetében műsorra tűzni. A jelenlegi vetítési renden azonban még nem indokolt változtatni.
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Nem rendelkezünk „art mozi” státusszal, kereskedelmi egység vagyunk, ezért alapvetően a
„tömegigényekhez” igazítjuk a kínálatot. A prioritás továbbra is az, hogy a népszerű
közönségfilmek hamar Szentgotthárdra érkezzenek, valamint a FILMKLUB keretei között
minél több különleges és értékes, külföldi és hazai alkotást tudjunk bemutatni.
Most már szinte biztosra vehető, hogy Körmenden egyelőre nem lesz filmszínház, a korábban
erre a célra felhúzott épületben olyan közösségi tereket alakítanak ki, amelyek a különböző
amatőr kulturális csoportok számára biztosítanak a jelenleginél jobb működési
körülményeket. A felújított színházteremben ugyan van lehetőség vetítésre is, de a jelenlegi
technikai háttér nem alkalmas arra, hogy ezt rendszeresen és mozis színvonalon megtegyék.
Ebből adódóan legközelebb csak Szombathelyen és Zalaegerszegen van konkurenciánk.
Személy szerint abban kívánok közreműködni, hogy a teljes évek vonatkozásában a mozi idei
teljesítménye megint elég legyen a képzeletbeli dobogó valamelyik helyére, akár újabb
rekord(ok) nélkül is.
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Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Iskola
alapdokumentum módosításának véleményezése

(volt

SZOI)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szombathelyi Tankerületi Központ a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselőtestülethez (lásd: 1. sz. Melléklet).
A fenntartó és működtető Szombathelyi Tankerületi Központ a Szentgotthárd és Térsége
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola alapító okiratának az
alábbiakban jelzett módosítását tervezi 2019. szeptember 01-jétől.
sorszám
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

feladatellátási hely
átszervezési javaslat
9970 Szentgotthárd, Az Alapfokú Művészeti Iskola leválasztása és önálló
alapfokú művészeti iskolaként történő továbbműködtetése. A
Deák Ferenc utca 1.
kiváló új intézmény neve: Takács Jenő Alapfokú Művészeti
Iskola. A tanszakok, az évfolyamok száma, a maximálisan
felvehető tanulólétszám, valamint a feladatellátást szolgáló
ingatlan adatai a jelenlegi szakmai alapdokumentumokban
szereplővel azonosak.
9970 Szentgotthárd, Az intézmény szétválás utáni hivatalos neve:
Széll Kálmán tér 2-4. Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium;
Idegennyelvű
nevei:
Grundschule
und
Gymnasium
Szentgotthard und Region; Osnovna šola Gimnazija Monošter in
območje
9970 Szentgotthárd, Új tanszak felvétele: népzenei tanszak
Deák Ferenc utca 1.
9941 Őriszentpéter, Az önállóvá váló Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola
Kovácsszer 7.
szervezeti keretein belül új telephely létesítése az Őriszentpéteri
Általános Iskola székhelyén
9941 Őriszentpéter, Zeneművészeti ág (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs
Kovácsszer 7.
tanszak, fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak,
vokális tanszak, zeneismeret tanszak, népzene tanszak ). A
maximálisan felvehető tanulói létszám: 30 fő.
9941 Őriszentpéter, Az önállóvá váló Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola
Városszer 56.
szervezeti
keretein
belül új telephely létesítése az
Őriszentpéteri Általános Iskola Őriszentpéter, Városszer 56.
alatti telephelyén.
9941 Őriszentpéter, Zeneművészeti ág (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs
Városszer 56.
tanszak, fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak,
vokális tanszak, zeneismeret tanszak, népzene tanszak). A
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maximálisan felvehető tanulói létszám: 30 fő

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( továbbiakban NKT. ) 83. (3) –(4)
bekezdései szerint a fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése
vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a vagyonkezelésben lévő ingatlan
tulajdonos önkormányzatának véleményét.
A Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola kiválásának
kérdése már évekkel ezelőtt is felmerült. Akkor nem valósult meg. Ebben az évben ismét
napirendre került a zeneiskola részéről, hogy az egykor szakmai indokok alapján létrehozott
integrált intézményből kiváljanak. Egyrészt azért, mert a profiljuk teljesen más – zenei,
képzőművészeti - , mint az általános iskoláké és a gimnáziumé, másrészt, ha önálló
intézményként működnek, akkor nagyobb finanszírozással számolhatnak, mint
tagintézményként.
Az önállóvá váló Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti keretein belül új
telephely is létesül Őriszentpéter településen – Kovácsszer 7. és Városszer 56. alatt - , új
tanszakok bevezetésével.
Szentgotthárd Város Önkormányzata mint a vagyonkezelésbe adott ingatlan tulajdonosa
nyilvánulhat meg ebben a kérdésben. A megkeresés szerint a tulajdonunkban lévő épület falai
között továbbra is ugyanaz a tevékenység fog folyni mint jelenleg, ebben változás nem lesz.
Szentgotthárd Város Önkormányzata az érintett intézmény alapító okiratának tervezett
módosítására vonatkozóan az alábbi véleményt adhatja:
- a módosítást támogatja,
- a módosítást nem támogatja
- nem él véleményezési jogával.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Tankerületi Központ
kérésére a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola alapító okiratának tervezett módosításával kapcsolatban az alábbi véleményt teszi:
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sorszám
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Feladatellátási
hely
9970
Szentgotthárd,
Deák Ferenc utca
1.

Átszervezési javaslat

Az Alapfokú Művészeti Iskola leválasztása
és önálló alapfokú művészeti iskolaként
történő továbbműködtetése. A kiváló új
intézmény neve: Takács Jenő Alapfokú
Művészeti Iskola. A tanszakok, az évfolyamok
száma, a maximálisan felvehető tanulólétszám,
valamint a feladatellátást szolgáló ingatlan
adatai
a
jelenlegi
szakmai
alapdokumentumokban szereplővel azonosak.
9970
Az intézmény szétválás utáni hivatalos neve:
Szentgotthárd,
Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és
Széll Kálmán tér 2- Gimnázium; Idegennyelvű nevei: Grundschule
4.
und Gymnasium Szentgotthard und Region;
Osnovna šola Gimnazija Monošter in območje
9970
Új tanszak felvétele: népzenei tanszak
Szentgotthárd,
Deák Ferenc utca
1.
9941
Az önállóvá váló Takács Jenő Alapfokú
Őriszentpéter,
Művészeti Iskola szervezeti keretein belül új
Kovácsszer 7.
telephely létesítése az Őriszentpéteri Általános
Iskola székhelyén
9941
Zeneművészeti ág (új tanszakok: akkordikus
Őriszentpéter,
tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak,
Kovácsszer 7.
kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak, vokális
tanszak,
zeneismeret tanszak,
népzene
tanszak ). A maximálisan felvehető tanulói
létszám: 30 fő.
9941
Az önállóvá váló Takács Jenő Alapfokú
Őriszentpéter,
Művészeti Iskola szervezeti keretein belül új
Városszer 56.
telephely létesítése az Őriszentpéteri Általános
Iskola Őriszentpéter, Városszer 56. alatti
telephelyén.
9941
Őriszentpéter,
Városszer 56.

Zeneművészeti ág (új tanszakok: akkordikus
tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak,
kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak, vokális
tanszak, zeneismeret tanszak, népzene
tanszak). A maximálisan felvehető tanulói
létszám: 30 fő

Önkormányzati
vélemény
…………..

…………..

…………..

………….

…………..

………….

…………..
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2019. március 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. Melléklet
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Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2019.
évi díjai
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szabályozza a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. A
fenntartónak a tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-jéig kell megállapítani. A Városi
Gondozási Központ Szentgotthárd vezetője a Szt. 115. § (1) és (8) bek. alapján 2019. évre az
intézményi térítési díjak vonatkozásában az 1. sz. mellékletben található javaslatot teszi.

I.

A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA:

Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015 (II.26.). önkormányzati
rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg. Első
alkalommal minden év április 01. időpontig, második alkalommal szükség szerint
(szeptember hónap). A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban Szt.) 114 § (1) – (3), 115. § (1)- (5) és (7) bek. alapján kerül
meghatározásra az intézményi térítési díj.
Az intézményi térítési díj: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó a tárgyév április
1-ig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként
kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a
szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.
A személyi térítési díj: a kötelezett által fizetendő térítési díj összege, melyet az
intézményvezető konkrét összegben állapít meg. A személyi térítési díj összege nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj összege
önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető,
illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. (Ha
az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési
díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, állami fenntartó esetén
az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően
a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.)
2016. január 01-jétől átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két tevékenységi
kör került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. A fenntartónak a házi
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segítségnyújtás területén a szociális segítés intézményi térítési díját és személyi gondozás
intézményi térítési díját is meg kell határozni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. § (10)- (11)
bekezdése szerint:
„(10) Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is
ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését”
(11) A (10) bekezdés szerinti esetben a) az ellátott után központi költségvetésről szóló
törvényben biztosított támogatás nem vehető igénybe.”
Tájékoztatásul: a 2019. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a
feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:
SZOCIÁLIS
ALAPELLÁTÁS
Idősek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
- személyi gondozás
- szociális segítés

FAJLAGOS ÖSSZEG/FŐ
109.000.-Ft/fő igényelt 40 fő
55.360.-Ft/fő igényelt 170 fő
429.000.-Ft/fő igényelt
25.000.-Ft/fő igényelt

4.360.000.-Ft
9.411.200.-Ft

53fő 22.737.000.-Ft
4 fő
100.000.-Ft

A támogató szolgálat és a közösségi ellátás esetén állami feladatalapú finanszírozás van
(normatív támogatás), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2019. december 31-ig
várhatóan lesz finanszírozási szerződés az elmúlt évekhez hasonlóan.
Tájékoztatásképpen: a tavalyi (2018.) évben a Gondozási Központ Szentgotthárd intézménye
által nyújtott szolgáltatások fenntartása az alábbi hozzájárulást igényelte a fenntartótól:
SZOLGÁLTATÁS

FENNTARTÓ (ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS) HOZZÁJÁRULÁSA 2018.
ÉVBEN A SZOLGÁLTATÁS
MŰKÖDTETÉSÉHEZ

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

34.671.973.-Ft
35.396.613.-Ft
8.588.867.-Ft
19.989.423.-Ft
853.469.-Ft
55.702.094.-Ft

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

A 2019. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

A 2019. évi térítési díjakra az intézmény által tett javaslatoknál olyan összegek
meghatározására törekedtek, amelyek a jogszabályi előírások szerint ugyan figyelembe veszik
az önköltség emelkedését, de tekintettel vannak a szolgáltatások szociális mivoltára és
arra, hogy az emelés mértéke a szolgáltatást igénylők számát jelentősen ne csökkentse - az
egyes szolgáltatásokra kötött finanszírozási megállapodásokban vállalt feladatmutatók
teljesülése szempontjából sem mellékesen.
A minden fél által jóváhagyott verziót az előterjesztés 1. számú melléklete, illetve a
szociálisan rászorultak által fizetendő intézményi térítési díjak alakulását az alábbi táblázat
tartalmazza:

SZOLGÁLTATÁS

2019.

emelés
mérték
e

660.Ft/adag
810.Ft/adag
850.Ft/óra
850.Ft/óra
110.Ft/nap
850.Ft/óra

680.Ft/adag
840.Ft//adag
900.Ft/óra
900.Ft/óra
120.Ft/nap
900.Ft/óra

3,03%

130.Ft/km
100.Ft/km

140.Ft/km
100.Ft/km

150.Ft/km
100.Ft/km

7,14%

150.Ft/km

150.Ft/km

150.Ft/km

150.Ft/km

0%

190.Ft/nap

190.Ft/nap

140.Ft/nap

150.Ft/nap

150.Ft/nap

0%

600.Ft/adag

620.Ft/adag

640.Ft/adag

660.Ft/adag

680.Ft/adag

8,1%

2015.

2016.

2017.

Házi segítségnyújtás
- személyi gondozás
- szociális segítés

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

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
személyi segítés
Támogató
szolgálat

100.Ft/nap
500.Ft/óra

620.Ft/adag
750.Ft/adag
1000.Ft/óra
500.Ft/óra
100.Ft/nap
750.Ft/óra

640.Ft/adag
780.Ft/adag
800.Ft/óra
800.Ft/óra
100.Ft/nap
800.Ft/óra

130.Ft/km
100.Ft/km

130.Ft/km
100.Ft/km

150.Ft/km

Étkeztetés

szállítás nélkül
szállítással

szállítá
si
kmdíj

Idősek
klubja

szállítás

heti
rendszer
es
szállítás
munkaid
őn túl,
ünnepna
pokon
szolgáltatás
étkezés nélkül
(tartózkodás)
+ ebéd

2018.

3,7%
5,88%
5,88%
9,09%
5,88%

0%
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+ reggeli

250.Ft/adag

250.Ft/adag

250.Ft/adag

250.Ft/adag

260.Ft/adag

4%

A fenti táblázatból kitűnik, hogy az intézmény szinte minden szakfeladaton javasolt emelést,
kivétel a támogató szolgálat heti rendszeres és munkaidőn túl és ünnepnapokon szállítás
szakfeladatot, valamint az idősek klubja szolgáltatásétkezés nélkül – tartózkodás szakfeladatot.
Az emelés mértéke igaz, hogy az inflációt meghaladja, de az intézménynek az emelkedéseket
(vásárolt élelmezés, üzemanyag árak, szakképzett minimálbéremelkedés) is figyelembe kell
venni úgy, hogy a tervezett bevételeket is az év során teljesíteni tudja.

„SZOLGÁLTATÁSI” DÍJ (szociálisan nem rászorultak számára):
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot szociálisan nem
rászorultak is igénybe vehetik, azonban esetükben nem térítési díjról, hanem szolgáltatási
díjról beszélhetünk, amelynek összegének meghatározására szintén tett javaslatot az
intézmény. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat személyi segítés,
szállítás és a heti rendszerességgel köznevelési intézménybe szállítása esetén 2019. évben a
díj változatlan formában történő meghagyására tett javaslatot az intézmény.
2015.

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Támogat személyi segítés
ó
szolgálat szállítás szállítás
i kmdíj
heti
rendsze
res
közokta
tási
intézmé
nybe
szállítás
esetén

2016.

250.-/nap 250.Ft/nap
1.500.1.000.Ft/óra
Ft/óra
170.180.Ft/km
Ft/km
100Ft/k
100 .m
Ft/km

2019. évre
javasolt

2017.

2018.

250.Ft/nap
1000.Ft/óra
200.Ft/km
100.Ft/km

250.250.Ft/nap
Ft/nap
1.000.-Ft 1000.Ft/óra
200.200.Ft/km
Ft/km
100.100.Ft/km
Ft/km

Idei
emelés
mértéke
0%
0%
0%
0%

Az intézmény által nyújtott közösségi pszichiátriai ellátás, éppen úgy, mint a családsegítés, a
mellékletben és a táblázatban nem szerepel, ugyanis ezeket a szolgáltatásokat a vonatkozó
törvény alapján térítésmentesen kell biztosítani.
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, ezért a határozati javaslatban
megfogalmazottak javaslatok a Társulási Tanács felé.
A Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által
biztosított valamennyi személyes gondoskodást nyújtó ellátásról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzatának kell rendeletet
alkotni, a fenntartó Társulás jóváhagyását követően. Ezért 2019. áprilisában újra a
Képviselő-testület elé kerül az anyag.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában
dönteni és javaslatot tenni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások 2019. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint megismerte és egyetért azzal, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának egyező véleménye esetén – a mellékletben
meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra.
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2019. áprilisi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor elnök/polgármester
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Fábián Béláné intézményvezető
Szentgotthárd, 2019. március 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. Melléklet
Városi Gondozási Központ
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.
Tel.: 94/554-168, 554-169.
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu
Üsz: 70-1 /2019.

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

Tisztelt Jegyző Úr!

A 4/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelet 6. melléklete szabályozza a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját.
A fenntartónak a tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-ig kell megállapítani.
Intézményünk a Szt. 115. § (1) – től (8) – ig bekezdése alapján a pénzügyi iroda
munkatársával együttesen elvégezte az intézményi térítési díjak kiszámítását.
A csatolt számítások alapján javasoljuk a 2019. évi intézményi és személyi térítési
díjak meghatározását.
A számításokhoz felhasznált költségvetési adatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Irodájának munkatársa, Váradi Ferencné bocsátotta intézményünk rendelkezésére.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő Testület által elfogadott rendeletet a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásával, mint az intézmény fenntartójával
is kérjük jóváhagyatni.
Szentgotthárd, 2019. március 12.

Tisztelettel:
Fábián Béláné
Intézményvezető
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2019. év
1. Étkeztetés
A./ Intézményi térítési díj
● Ebéd szállítással:
● Számított intézményi térítési díj: 1420 Ft/nap/adag
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 840 Ft/nap/adag→Ebéd: 680 Ft
Szállítási díj: 160 Ft
● Ebéd szállítás nélkül:
● Számított intézményi térítési díj: 1320 Ft/nap/adag
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 680 Ft/nap/adag
B./ Személyi térítési díj
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

A.
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

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

0
1
- 33000
33001 - 43250
43251 - 57500
57501 - 71750
71751 - 86000
86001 -

A
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

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

0
1
- 33000
33001 - 43250
43251 - 57500
57501 - 71750
71751 - 86000
86001 -

Ebéd
Ft/adag
0
78,74
283,46
377,95
448,82
488,19
535,43

ÁFA
0
21,26
76,54
102,05
121,18
131,81
144,57

C
Ebéd szállítással
Összesen Szállítás
Ft/alkalom
0
0
7,87
100
7,87
360
47,24
480
70,87
570
94,49
620
125,98
680

ÁFA

Összes

0
2,13
2,13
12,76
19,13
25,51
34,02

0
10
10
60
90
120
160

C
Ebéd szállítás nélkül
ÁFA
Összesen
Ebéd
Ft/adag
0
0
0
78,74
21,26
100
283,46 76,54
360
377,95 102,05
480
448,82 121,18
570
488,19 131,81
620
535,43 144,57
680

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség

93

● Ebéd szállítással: 29730 Ft
● Ebéd szállítás nélkül: 27659,16 Ft

2. Házi segítségnyújtás
A./ Intézményi térítési díj
● Számított intézményi térítési díj:
1 gondozási óra: 2070 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak:
1 gondozási óra: 900 Ft/óra
(szociális segítés és személyi gondozás esetén is)
Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja:
2070,- Ft/óra
B./ Személyi térítési díj:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

A

B

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

Jövedelmi sáv
0
1
- 31000
31001 - 43250
43251 - 57500
57501 - 71750
71751 - 86000
86001 -

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
Gondozás és segítés óradíj
0
300
500
600
700
800
900

Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott személy térítési díja: 2070,- Ft/óra.
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 91138,88 Ft

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A./ Intézményi térítési díj:
● Számított intézményi térítési díj: 540 Ft/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Szociálisan rászorultak esetében: 120 Ft/nap
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap
B./ Személyi térítési díj:
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C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 16528,33 Ft

4. Támogató Szolgálat
A./ Intézményi térítési díj
1.) Személyi segítés óradíja:
● Számított személyi segítés óradíja: 7.650 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:
1) Szociális rászorultság esetén: 900 Ft/óra
2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra
2.) Szállítási kilométerdíj
● Számított szállítási kilométerdíj: 1.530 Ft/km
● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak
1) Szociálisan rászorultak esetében.
● Szállítási kilométerdíj: 150 Ft/km
● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km
● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj:
150 Ft/km
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 200 Ft/km
● Heti rendszeres közoktatási intézménybe való szállítás esetén: 100 Ft/km
B./ Személyi térítési díj – személyi segítés
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
Szociálisan rászorultak esetén
A
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B
Jövedelmi sáv
0
1
- 31000
31001 – 43250
43251 – 57500
57501 – 71750
71751 – 86000
86001 -

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
0
300
500
600
700
800
900

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 45990,94 Ft
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5. Nappali ellátás
A./ Intézményi térítési díj
● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1630 Ft/fő/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Étkeztetés intézményi térítési díj
● ebéd: 680 Ft/fő/nap
● reggeli: 260 Ft/fő/nap
2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj
● Számított intézményi térítési díj: 4720 Ft
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 150 Ft
B./ Személyi térítési díj:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye
A
B
C
Sorsz. Jövedelmi sáv
Fizetendő térítési díj
Tartózkodás Reggeli – Ft/adag
Ebéd – Ft/adag
Ft/nap
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA
1.
0
0
0
0
0
0
0
2.
1
- 33000 20
39,37 10.63 50
78,74
21,26
3.
33001 - 43250 110
157,48 42,52 200
283,46 76,54
4.
43251 - 57500 120
173,23 46,77 220
377,95 102,05
5.
57501 - 71750 130
188,98 51,02 240
448,82 121,18
6.
71751 - 86000 140
196,85 53,15 250
488,19 131,81
7.
86001 204,72 55,28 260
535,43 144,57
150

Bruttó
0
100
360
480
570
620
680

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:
Étkezés: 34169,17- Ft
Étkezés nélküli tartózkodás: 98749,16 Ft
Étkezés és tartózkodás együtt: 132918,33 Ft

Szentgotthárd, 2019. 03. 12.

Fábián Béláné
Intézményvezető
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VÁLTOZÁSOK
1. Étkeztetés
Ebéd szállítás nélkül
660 Ft-ról → 680 Ft-ra

Emelés: 20 Ft – 3,03 %

Ebéd szállítással
810 Ft-ról → 840 Ft-ra

Emelés: 30 Ft – 3,7 %

2. Házi segítségnyújtás
850 Ft-ról → 900 Ft-ra

Emelés: 50 Ft – 5,88 %

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
110 Ft-ról → 120 Ft-ra

Emelés: 10 Ft – 9,09 %

4. Támogató Szolgálat
Személyi segítés
850 Ft-ról → 900 Ft-ra

Emelés: 50 Ft – 5,88 %

Szállítás
140 Ft-ról → 150 Ft-ra

Emelés: 10 Ft – 7,14 %

5. Nappali Idősek Klubja
Reggeli
250 Ft-ról →260 Ft
Ebéd
660 Ft–ról 680 Ft-ra
Tartózkodás
150 Ft változatlan

Emelés: 10 Ft - 4 %
Emelés: 20 Ft – 3,03 %
Emelés: 0 Ft – 0 %

Vásárolt élelmezés
JUST FOOD Kft.
Vásárolt élelmezés ára
2019.01.01-től
Reggeli
397,18
Ebéd (normál)
819,04
Ebéd (diétás)
905,4
Szentgotthárd, 2019. március 12.
Fábián Béláné
Intézményvezető
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Tárgy: SZEOB Tótágas Bölcsődéje térítési díjának meghatározása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban Gyvt.) elsősorban a térítési díjról szóló 147.§ - 148.§. alapján a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni
ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell
fizetni.
A fenntartó állapítja meg az ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több
szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell
meghatározni. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a
gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra
(együttesen gondozásra), valamint a gyermekétkeztetésre. A jogszabály a fenntartóra bízza
annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel, mekkora mértékű térítési díjat határoz meg
az adott bölcsődében.
Az alábbi táblázat az előző évek gondozási díjat fizető és nem fizető létszámait és a befizetett
gondozási díjat tartalmazza.
Beíratott
gyermekek
száma/év

Gondozási
származó
bevétel

díjból
összes

2012
2013
2014

72
72
75

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

Gondozási
díjat
fizető gyermekek
száma
/
év
átlagban
51
51
55

2015
2016
2017
2018

70
90
91
108

3.323.610.-Ft
3.667.625.-Ft
3.496.495.-Ft
4.780.570.-Ft

36
66
81
88

Fizetés
alól
mentesülő
gyermekek száma
/ év átlagban
21
21
20
34
11
10
20

A gondozási díjat minden évben az intézmény javára visszajuttattuk (sószoba kialakítására,
játszóudvarra, eszközök beszerzésére).
A 2019. ÉV TERVEZÉSE
A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az
intézményvezető, mind a bölcsődei intézményegység-vezető az alábbiakat javasolja a 2019.
évre (lásd: 1. sz. melléklet):
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Az intézményi térítési díj megállapításának levezetése az előterjesztés 1. számú
mellékletében részletesen olvasható. A szolgáltatási költség és az állami normatíva
különbözete -> elosztva a férőhelyekkel (jelenleg 68 fő) -> továbbá osztva az ellátási napok
számával (230 nap) -> melyből levonják az étkezési térítési díjat (napi 4x-i étkezés 508.Ft/fő/nap) -> a szentgotthárdi bölcsődében maximálisan megállapítható intézményi
térítési díj: 958,- Ft/fő/nap.
A Gyvt. 147.§ (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat.
A Gyvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét.
2018. január 1. időponttól feladatalapú finanszírozás van. A jogszabályi változás, valamint a
gyermeklétszám emelkedése azt eredményezte, hogy a 2018. évi állami támogatás közel a
duplája volt a 2017. évi támogatásnak, és 2019-ben is közel a tavalyi támogatás várható.
Ebből az is következik, hogy a fenntartónak kevesebb összeget kell fordítania egy gyermek
ellátására.
A fentiek alapján az intézmény azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a
gondozási díjból befolyt összeget kapja vissza az intézmény, melyből az évek óta húzódó
udvarkorszerűsítés részben megvalósulhatna.
A Gyvt. 150.§ (5)-(6) bek. alapján a bölcsődében továbbra is ingyenesen (térítésmentesen)
kell a gondozást biztosítani:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket,
- a három vagy több gyermeket,
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára,
- illetve azok részére, akik jövedelemmel nem rendelkeznek.
Az intézmény vezetése a gondozási díj meghatározására az alábbi javaslatot teszi: a
bölcsődei gondozási díj ne változzon. Az elmúlt évekhez hasonlóan maradjanak a
jövedelemsávok, a díj max. mértéke 795,- Ft/fő/nap (lásd: 2. számú Melléklet).
Indokok:
 A TAJ alapú jelentés alapján kapja az intézmény az állami támogatást. Ha a szülő a
gondozási díjfizetési kötelezettség miatt nem, vagy kevesebbet viszi a gyermeket a
bölcsődébe, úgy nemcsak a gondozási díjtól, hanem a „normatíva” egy havi
összegétől is elesik az intézmény (fenntartó) a gyermek havi 10 napnál nagyobb
hiányzása esetén.
A bölcsődei ellátás keretében biztosított nappali ellátásra vonatkozó személyi térítési díjat az
intézményvezető állapítja meg a fenntartó által meghatározott kedvezmények, mentességek és
a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével. Az intézményvezető a személyi térítési
díjak összegét az intézményi térítési díjak elfogadását követő 30 napon belül köteles
felülvizsgálni.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben a SZEOB
Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított napközbeni
ellátás tekintetében a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács számára az alábbiakat javasolja elfogadásra:
958,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltséget határozzon meg azzal, hogy:
- ténylegesen a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díjat és
kedvezményeket alkalmazzák 2019. május 01. időponttól,
- a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás
(nettó jövedelem feltüntetés) és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok
képezzék,
- a 2018. évben befolyt gondozási díjat 2019-ben is az intézmény költségvetésébe
javasolja beépíteni, melyből elsősorban az udvar korszerűsítését kell finanszírozni
(a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai c. dokumentumban előírtak
alapján).
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor, polgármester
Varjuné Molnár Katalin igazgató
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban
meghatározottakat azzal fogadja el, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás döntését követően – a gyermekek napközbeni ellátásának
intézményi térítési díját és a hozzá tartozó kedvezményeket-mentességeket a
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének gyermekek védelméről
szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében is szabályozni szükséges.
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2019. áprilisi testületi ülés
Felelős : Huszár Gábor, polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások vezető

Szentgotthárd, 2019. március 13.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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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: szeobigazgato@sztgnet.hu
honlap: www.ovodaksztg.hu
Iktatószám :
Tárgy
:
Ügyintéző
Címzett

:
:

Szsz./156.-10./2019. sz.
Intézményi javaslat a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a szolgáltatási
önköltség, gondozási díj 2019. évi megállapításához
Dr. Dancseczné Kovács Tünde
Dr. Gábor László
Önkormányzati Térségi és Erőforrások vezető

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2019. március havi Képviselő-testületi ülés előterjesztéséhez a 7/2012. (III.1.) ÖKT
rendeletben és az 1997. évi XXXI. (Gyvt.) törvényben foglaltakra tekintettel az alábbi
adatokat tudom szolgáltatni.
Intézményi javaslat a szolgáltatási önköltség megállapításához:
A Gyvt. 147.§ (1) bek. alapján az intézményi térítési díj alapja a szolgáltatási önköltség és a
normatív állami támogatás különbözete.
1. a bölcsőde szolgáltatási költsége (2019. évi kiadási előirányzat):
59 376 e/Ft
2. éves központi normatív támogatás (tervezett):
36.434
e/Ft
Az ide vonatkozó rendelkezés alapján az intézményi térítési díj alapja:
22.942 e/Ft
A hivatkozott jogszabály alapján az intézményi szolgáltatási díj számításának alapja: 22.942
e/Ft.
A szolgáltatási önköltség számítási módja:
1. 22.942 e/Ft: 68 fő (érvényes alapító okirat szerinti férőhely)= 337.382 Ft/fő/év
(normatívát nem tartalmaz)
2. 337.382 Ft: 230 nap (2018. évi L. tv. a 2019 évi központi költségvetésről) = 1.466
Ft/nap/férőhely
ebből:
 napi 4x-i étkezési térítési díj: 508 Ft /fő/nap
 napi gondozási, intézményi térítési díj: 958 Ft/fő/nap
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A GYvt.147. § (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat.
A GYvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét.
Ezek alapján maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 958Ft/fő/nap.
A 2019. évi szolgáltatási önköltség számolás során keletkezett irányszámok alapján a napi
gondozási intézményi térítési díj összege alacsonyabb lett a tavalyi évben megállapított
összegnél (2018. évben: 1.012 Ft/fő/nap, 2019. évben: 958 Ft/fő/nap). Egy gyermek
ellátására a fenntartónak kevesebb összeget kell fordítania.
A 2018. évi normatíva elszámolás után, örömmel tapasztaltuk, hogy a bölcsődei szolgáltatás
költségének 72%-át a központi normatív támogatás fedezte, azaz 53 gyermek és 11 dolgozó
után kaptunk támogatást. Így egy gyermek ellátásához a fenntartónak jóval kevesebb összeget
kellett biztosítania.
A kormány bölcsődetámogató politikája révén bevezetett feladatalapú finanszírozás révén
jóval nagyobb támogatást kap az intézmény, ezért előreláthatólag a 2019. évi állami
finanszírozás is hasonlóképpen fog alakulni, ugyanis a rendelkezésünkre álló adatok alapján
azt tapasztaljuk, hogy évről-évre nő az állami támogatás.
Ezen ismérvek alapján, kérnénk, hogy a gondozási térítési díjból befolyt összeget kapja vissza
a bölcsőde, hogy az évek óta húzódó udvarkorszerűsítés megvalósulhasson.

2019. évben a személyi gondozási díjra vonatkozó intézményi javaslat:
1. a díj ne változzon, az előző évivel legyen megegyező (795 Ft/fő/nap)
A javaslat indoklása:
1. A finanszírozás során a gyermekek esetében a TAJ alapú jelentés alapján kapjuk az
állami támogatást. Ha a szülő a gondozási díj miatt nem vagy kevesebbet viszi a
gyermeket a bölcsődébe úgy nemcsak a gondozási díjtól, hanem a „normatíva” egy
havi összegétől is elesik az intézmény, a gyermek havi 10 napnál nagyobb hiányzása
esetén.
Szentgotthárd, 2019. március 11.
Tisztelettel:

Varjuné Molnár Katalin
igazgató

Dr. Dancseczné Kovács Tünde
intézményegység-vezető
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2.sz. Melléklet
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde
intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2018.
évben: 795,- Ft.
Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!):

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

Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap)
0,100.140.250.450.650.795.-
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Tárgy: A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány új
kuratóriumi tagjának és ellenőrző testületi elnökének megválasztása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
1. A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumába Szentgotthárd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által delegált tagok megbízatása a választási
ciklus időtartamára szól, azonban az egyik kuratóriumi tag, Lábodi Gábor önkormányzati
képviselő úr lemondott. Ezért a Képviselő-testületnek saját tagjai közül a 2019. októberi
önkormányzati választásig terjedő időre új kuratóriumi tagot kell választania.
A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány célja: a személy- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető bűncselekmények, egyéb jogsértések visszaszorítása, a
bűnüldöző tevékenység eredményesebbé tétele érdekében a közbiztonság fenntartásában
közreműködő szervezetek támogatása Szentgotthárdon. Az alapító okirat értelmében a
Kuratórium öt tagból áll, két tagja helyi önkormányzati képviselő, akiket az alapító a
következő helyi önkormányzati választások időpontjáig bíz meg. Jelenleg Labritz Béla
alpolgármester úr képviseli a Kuratóriumban az alapítót, ő mellé kell tehát választani még
egy képviselő-testületi tagot.
2. A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okirata rendelkezik az
Ellenőrző Testületről is, ami a Képviselő-testület által választott elnökből és két tagból áll.
Megbízatásuk időtartama négy év, azonban az elnök, Csuk Alajos lemondott, így további
négy év időtartamra új elnököt kell választani. (Az ET két tagja: Vörös Gábor
önkormányzati képviselő és Seres Csaba, a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
nem önkormányzati képviselő tagja.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szükséges személyi döntéseket meghozni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Közbiztonságáért
Közalapítvány
Kuratóriumába
...................................
(név)
.................................. (lakcím) önkormányzati képviselőt delegálja, a Közalapítvány
Alapító Okiratát ennek megfelelően módosítja.
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2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Közbiztonságáért Közalapítvány Ellenőrző Testülete elnökének ...................................
(név) .................................. (lakcím) szám alatti lakost választja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelemmel forduljon a
Szombathelyi Törvényszékhez a változások bejegyzése érdekében

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2019. február 25.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő
álláshely betöltése iránti kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2018. sz. határozatában úgy
döntött, hogy az intézményekben az év közben megüresedő álláshely betöltését a Képviselőtestület elé kell terjeszteni.
A 2019. február 14-én kelt kérelmében Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési ügyintézője közszolgálati jogviszonya 2019. augusztus11. napjával történő
megszüntetését kérte. a felmentési idő leteltekor a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételt teljesíti.
A nyugdíjba vonuló költségvetési ügyintéző a Társulás által fenntartott Városi Gondozási
Központ, valamint a Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézmény teljes körű
pénzügyi- számviteli munkáit végzi. Az intézményvezetőkkel közösen összeállítja az
intézmények költségvetését, az év közbeni előirányzat módosításokat, naprakészen
tájékoztatja őket az intézmények pénzügyi helyzetéről. Havonta elkészíti és rögzíti a
költségvetési jelentést, negyedévente a mérlegjelentést, az év végi beszámolót, negyedévente
ÁFA bevallást tesz a Gondozási Központ nevében. Aktívan részt vesz a Társulási Tanács elé
kerülő – intézményeit érintő – előterjesztések előkészítésében. Az évenkénti állami támogatás
államkincstári ellenőrzéséhez pénzügyi adatot, kimutatásokat szolgáltat.
A pénzügyi feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében szükséges a távozó köztisztvuselőnk
pótlása. A fenti indokok miatt kérem, hogy az álláshely betöltését a T. Testület szíveskedjen
engedélyezni.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal kérelmét megismerte, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal a megüresedő költségvetési ügyintézői álláshelyet 2019.június
12. napjától betöltse. Az álláshely betöltéséhez szükséges pénzügyi fedezet a hivatal 2019. évi
költségvetésében tervezve lett.
Határidő : azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2019. március 18.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati
rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendeletünknek 1998 óta
eszközölt módosításai és egységes szerkezetbe foglalása átvizsgálásra került, mely alapján
több ponton szükséges azt pontosítani és módosítani. Összességében arra jutottunk, hogy
célszerűbb lenne a sok módosítás lekövetése helyett egy új rendeletet megalkotni, vagyis a
kérdést újraszabályozni azzal, hogy a rendelet lényege nem változik, csak könnyebben
áttekinthető lesz. A jövőben várhatóan több ilyen rendelet – újraszabályozásra is sor kerül
majd.
A legfontosabbak továbbra is ezek maradnak:
- Az eddigiekkel egyezően lakáscélú támogatási rendszerünk továbbra is végső
soron egyidejűleg 30 első lakáshoz jutónak tud támogatást biztosítani a három évre
elnyújtott támogatás kifizetésnek köszönhetően a támogatási rendszerünk és így
nem változik az adható támogatás sem (500.000.- Ft).
- így évente erre a célra 5.000.000.-Ft-ot kell elkülöníteni, amennyiben minden évben
lesz 10 igénylő. (Természetesen a támogatottak létszámának bővítése-, vagy a
támogatási összeg növelése céljából ezen összeg növelhető.)
A statisztikát nézve 2008-ban 10 igénylő, 2009 -2010-ben 5-5, 2011-ben 3
igénylő.2012-ben 3 igénylő, 2013-ban: 1 igénylő, 2014-ben: 3 igénylő, 2015-ben: 2
igénylő, 2016-ban 6 igénylő, 2017-ben és 2018-ban: 2 – 2 igénylő élt ezzel a
lehetőséggel
- továbbra is csak azok juthatnak ehhez a támogatáshoz, akik az első lakásukat
szerzik és ehhez bankhitelt vettek fel
- továbbra is jövedelemhatárhoz kötött a támogatás
Utoljára 2018. május 31-n került sor a rendelet módosítására, ekkor fogadtuk el a jövedelmi
határ megemelését 200.000.-Ft-ról 224.000.-Ft-ra.
Nemzetgazdaságban dolgozók nettó átlagkeresete a KSH adatai alapján 2016-ban:
175.009.-Ft 2017-ben: 197.500.-Ft, 2018-ban: 219.400.-Ft s az idei reálbér
növekedéssel még nem kalkuláltunk.
A KSH vonatkozó dokumentumában ezt olvassuk:
2018. január–december:
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó
keresete – a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési

107

intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél – 329 900 forint,
közfoglalkoztatottak nélkül számolva 341 600 forint volt.
Nemzetgazdasági szinten az átlagos – családi kedvezmény nélkül számított –
nettó kereset 219 400 forint volt. 2018-ban a családi adókedvezmény a
kétgyermekes családok esetében tovább emelkedett. A kedvezményt is figyelembe
véve a nettó kereseti átlag 228 000 forintra becsülhető.
A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 11,3,
a rendszeres bruttó kereset ennél kisebb mértékben, 11,2%-kal nőtt az előző év
azonos időszakához képest.”
forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1812.html
A 2019. évi béremelés okozta reálbér emelkedéssel nem számoltunk.
Az első lakáshoz jutók támogatása kapcsán azt érdemes tudni, hogy ez a
lakásszerzési támogatás nem a szociális ellátórendszer része abban az értelemben,
hogy a szociális rászorultságot jelentő jövedelemszint alatt élők a mai lakásárak
ismeretében biztosan nem tudnak lakást vásárolni, tehát őket ezzel a támogatással
nem tudjuk segíteni. Azt a réteget érdemes megcéloznunk, amelynél az egy főre eső
jövedelem akkora, amekkora összeggel rendelkezők már megjelenhetnek a
lakáspiacon vásárlókként – akik bankhitellel ugyan, de meg tudnak venni egy lakást.
Természetesen túl szélesre sem érdemes kinyitni ezt a jövedelemollót mert bizonyos
jövedelemszint felett lévők megoldják a lakásvásárlást a mi szerény, közpénzből
nyújtott támogatásunk nélkül is.
Ezért javasoljuk az egy főre hutó jövedelmet legalább 250000.-Ft-ban meghatározni.
(Ez az előző évi jövedelemhatárnál 11,3%-kal magasabb).
- Az igénylők tulajdonában álló egyéb vagyontárgyak együttes értékét 7.000.000.-Ft-ban
javasoljuk megállapítani. (Ez eddig 6.700.000.- Ft volt.
Egyebekben a rendelet-tervezet az 1. számú mellékletben olvasható.
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 rendeletnek – különösen arra tekintettel, hogy egy újraszabályozása történik - új,
eddig nem volt társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincsen. Az újraszabályozás
következtében átláthatóbbá, egyértelműbbé válnak az első lakáshoz jutók támogatására
vonatkozó előírások, sokkal könnyebben lehet eligazodni benne.
A jövedelem- és a vagyonérték emelése következtében szélesebb körben lesz igényelhető a
támogatás, többen lesznek jogosultak annak igénylésére. Többletkiadást nem jelent, mivel az
éves költségvetésben maximálva van a támogathatók száma.
Környezeti és egészségi következménye: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletek egységesítése kevesebb
adminisztratív feladatot okoz.
A jogalkotás elmaradásának esetén: Az elavult szerkezet alkalmazhatatlanná tesz bizonyos
rendelkezéseket.
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A megállapított szintek a reálbér emelkedést sem követik, szűkebb körben lesz igényelhető a
támogatás.
Kérem a rendelet tervezet megvitatását és elfogadását.
Szentgotthárd, 2019. március 19.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../….. (….) önkormányzati rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által adható lakáscélú támogatásokról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújthat az első
lakáshoz jutó rászoruló családnak, házaspárnak, gyermekét egyedül nevelő szülőnek és
egyedülállónak, ha
a) a kérelmezővel közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra jutó
nettó havi átlagjövedelem a 250.000,- Ft-ot nem haladja meg;
b) a kérelmezőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző
családtagjainak lakástulajdona, állandó használati joga nincs és nem is volt;
c) a kérelmező és a vele együtt költöző családtagok a jövedelmi viszonyoktól függetlenül
egyéb, a b) pontban nem említett ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem
rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a haszonélvezettel terhelt ingatlant.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen
pont szerinti vagyontárgyak együttes értéke a 7.000.000,- Ft-ot meghaladja.
(3) A jövedelmi határok (1) bekezdés a) pontjában megállapított mértékétől egyedülálló
személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők esetében fölfelé 15 %kal el lehet térni.
(4) Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt, aki régebben lakik Szentgotthárdon
állandó bejelentett lakcímen.
(5) Az egy főre jutó átlagjövedelem megállapításánál a munka/tagsági viszonyból, második és
további munkaviszonyból, jövedelemadó alá eső és egyéb tevékenységből, tulajdonban,
illetve használatban lévő mezőgazdasági és egyéb ingatlanból, nyugdíjból és egyéb
járandóságból származó jövedelem egy hónapra jutó nettó átlagát kell figyelembe venni.
2. § (1) Amennyiben a végleges döntés meghozataláig az itt leírt eljárási szakaszok megfelelő
helyén a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, a polgármester vagy bármely
önkormányzati képviselő a benyújtott nyilatkozatokat összeveti a kérelmező(k) vagy a vele
(velük) együttköltözők mindenki által ismert vagy ismerhető vagyoni helyzetével,
jövedelmével vagy életviteléből következő információkkal-, kérheti az 1. §. (1) bekezdés b)
pontjában felsoroltakról további információk és igazolások benyújtását. Ugyancsak jogosult
az Önkormányzat bármely képviselője, a polgármester és a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal környezettanulmány lefolytatását is kezdeményezni a kérelmezőnél.
(2) A pótlólag kért adatok be nem csatolása, a környezettanulmány lefolytatásának
megakadályozása, az Önkormányzattal való együttműködés megtagadása a kérelem érdemi
döntésre való előterjesztés nélkül visszautasítható, illetve elutasítható.
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3.§. (1) Vissza nem térítendő támogatás nyújtható Szentgotthárd város közigazgatási területén
történő
a) családi ház építéséhez max. 120 m2 hasznos alapterület építése esetén
b) családi ház vásárlásához max. 120 m2 hasznos alapterület beépítettség esetén
c) új, vagy használt lakás visszterhes megszerzéséhez, max. 80 m2 hasznos alapterület esetén
d) önálló lakrész kialakításához max. 80 m2 alapterület építése esetén.
(2) A vissza nem térítendő támogatás összege 500.000.-Ft, melyet az Önkormányzat az (1)
bekezdés a) – d) pontjaiban foglaltakat megvalósító azon első lakáshoz jutó számára biztosít,
aki az ott említett formában megvalósuló első lakásszerzéshez legalább 3 év alatt
visszafizetendő lakásszerzési bankhitelt vett fel. Az Önkormányzat 3 év alatt évente 200e –
200e – 100e Ft-ot fizet be a hitelt nyújtó banknál az első lakást szerző támogatott
hiteltörlesztési vagy bank számlájára. A hiteltörlesztési számlától eltérő bankszámlára akkor
utalja a támogatást az Önkormányzat, ha az első lakáshoz jutó igazolja, hogy a bankkal
megkötött hitelszerződés a szerződésben meghatározott összegtől eltérő mértékű vagy ütemezésű törlesztést a bank szankcionálja. Az első lakáshoz jutó a kérelem elbírálásáig
köteles igazolni, hogy a bankhitelt már felvette, erről a hitelszerződést aláírta. Továbbá évente
köteles a banktól igazolást bemutatni arról, hogy a megelőző 12 hónapban a lakáshitelt
maradéktalanul törlesztette, valamint évente köteles igazolni, hogy a támogatással
megszerzett lakóingatlanban állandó lakcímmel rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat nem fizeti be az első lakáshoz jutók támogatásának esedékes éves
összegét akkor, ha a támogatott
a) nem igazolja, hogy az első lakás megszerzéséhez felvett bankhitelt rendben fizette az
utolsó 12 hónapban
b) a lakást, melyet az első lakáshoz jutók támogatásának felhasználásával szerzett, a befizetés
3 éve alatt elidegeníti és helyette nem vásárol másik lakást Szentgotthárdon, melyre továbbra
is fizeti a felvett lakásszerzési bankkölcsönt.
c) állandó lakcímre nem a támogatással megszerzett ingatlanba van bejelentkezve.
4. § Az önkormányzat lakáscélú támogatásra az éves költségvetési rendeletében
meghatározott összeget fordítja.
5. § (1) A támogatásra irányuló kérelmeket az e célra rendszeresített igénylőlap
felhasználásával - a szükséges mellékletekkel együtt - a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatalba kell benyújtani.
(2) A támogatás igényléséhez csatolni kell:
a) a lakás megszerzésére vonatkozó szerződést és a tulajdoni lapot,
b) lakás építése, bővítése esetén a jogerős építési engedélyt Ha építési engedély nem
szükséges, akkor az építésre vonatkozó bejelentésről az építésfelügyelettől a Jegyzőhöz
megküldött értesítés a szükséges dokumentum.
c) lakás építése, bővítése, illetve lakás megszerzése esetén a felvett bankhitelre vonatkozó
aláírt szerződést, melyből még legalább 3 év törlesztési idő hátravan.
(3) Az igény benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni kell arról, hogy
a) önkormányzati támogatást még nem vett igénybe,
b) lakás megszerzése esetén a szerzés nem egyenes ági rokonok között jött létre,
c) kérelmezőnek lakástulajdona, vagy állandó használati joga nincs és nem is volt.
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(4) A beadott kérelmet a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megvizsgálja. További
vizsgálat lefolytatását, igazolások kérését és környezettanulmány lefolytatását a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal az előterjesztés kiküldéséig, a polgármester
vagy a képviselő-testület bármely tagja a testületi döntés meghozatalát megelőző vita
lezárásáig jogosultak.
(5) A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz a nyomtatványon beadott támogatási
kérelmeket - amennyiben az azokban feltüntetett adatok a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal számára nem tűnnek aggályosnak - legkorábban a benyújtástól (az
iktatóbélyegzőn feltüntetett dátumtól) számított 15 nap elteltével lehet a képviselő-testület elé
terjeszteni. Előterjeszteni csak azután lehetséges, miután a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal a kérelemben leírtakat ellenőrizte és nem találta azokat aggályosnak.
(6) Amennyiben a kérelmező a támogatásra nem jogosult, illetve ha a kérelmet nem
megfelelően tölti ki és ezt a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felhívására sem
korrigálja, a kérelmet a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal előterjesztés nélkül
visszautasítja. Visszautasításra van lehetőség a 2. § (2) bekezdésében foglalt esetekben is.
(7) Visszautasítás esetén kérelmező(k) a visszautasítás ellen közvetlenül a képviselőtestülethez fordulhatnak, ahol a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal visszautasítása
miatt indokolhatják a kérelmük jogosságát. Ezt a közvetlenül a képviselő-testülethez a
visszautasítás miatt beadott kérelmet is a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál
kell benyújtani és a Hivatal köteles azt a legközelebbi rendes testületi ülésre beterjeszteni.
Ebben a kérdésben is be kell tartani a testületi anyag leadására vonatkozó előírásokat,
sürgősségi indítványkén az előterjesztés nem kerülhet a testület elé. A Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal mellékeli a részletes indokait a kérelem visszautasításáról.
(8) Amennyiben a kérelemből megállapítható, hogy a kérelmezők kérelme alapos, azt a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a képviselő-testület elé terjeszti. Ugyanígy
terjeszti elő a visszautasítás miatt a képviselő-testülethez közvetlenül fordulók kérelmét is,
ekkor mellékeli a részletes véleményét is a kérelemmel kapcsolatosan.
(9) A képviselő-testületi döntés előtt az SZMSZ. szerint írtak betartásával a kérelem az
illetékes bizottság elé, majd a képviselő-testület elé kerül.
(10) Bármely képviselő, vagy a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testület elé
terjesztett ügyben további iratok bekérését vagy-ha erre még nem került sor a
környezettanulmány lefolytatását- ebben az esetben a következő rendes testületi ülés elé kell
az eredményt beterjeszteni. A képviselő-testület jogosult a kérelem alapján további vizsgálat
nélkül is dönteni és joga van a támogatási kérelem elutasítására, vagy a kért támogatás
megadására is.
(11) A lakáscélú támogatást építkezés esetén a használatbavételi engedély jogerőssé válásáig,
lakásmegszerzés esetén a szerződéstől számított 1 évig lehet igényelni.
6. § (1) A Támogatásra vonatkozó megállapodást a Városüzemeltetés készíti el.
A Költségvetési csoport a megállapított támogatás első részletét –200e Ft-ot – a támogatás
megállapítását követő egy év elteltével, a lakáshitel törlesztésének banki igazolása után utalja.
A második részletet –200e Ft-ot - a támogatás megállapítását követő második év elteltével, a
legutolsó 12 hónap lakáshitel törlesztésének banki igazolása alapján, a harmadik részletet a
támogatás megállapítását követő harmadik év elteltével, a legutolsó 12 hónap lakáshitel
törlesztésének banki igazolása után utalja. Az igazolást mindig a támogatási szerződés
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megkötése fordulónapját követő 15 napon belül önkormányzati felhívás nélkül kell bemutatni.
Ennek elmaradása esetén az önkormányzat egy alkalommal hívja fel 15 napos határidő
tűzésével a támogatott figyelmét kötelezettségének teljesítésére. Az utalásra minden esetben a
banki igazolás határidőben történő bemutatását követő 8 napon belül kerül sor.
(2) Az e rendelet alapján adott támogatás biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba
jelzálogjogot, és ennek biztosítására elidegenítési tilalmat kell bejegyeztetni. A támogatásra
vonatkozó megállapodás megkötését követően kell gondoskodni a támogatás ingatlannyilvántartási teherként való bejegyzéséről. A pénzintézet által alapított jelzálogjog ezt a
jelzálogjogot megelőzheti.
7. § (1) A már átutalt támogatást azonnal egy-összegben kell visszafizetni, ha a
kedvezményezett valótlan adatok közlése alapján kapott támogatást. A támogatást a
mindenkori PTK szerinti törvényes kamattal növelt összegben kell visszafizetni.
(2) A támogatást azonnal egy-összegben kell visszafizetni, ha az épület nem készült el – és az
önkormányzat felhívására erről jogerős használatbavételi engedélyt vagy az épület meglétéről
szóló hatósági bizonyítványt nem tud bemutatni.
(3) Az Önkormányzat a megkötött szerződéstől eláll és a már nyújtott támogatást
visszaköveteli, ha
a) a támogatott a házat vagy lakást melynek megszerzéséhez első lakáshoz jutók támogatását
kapott, a támogatási szerződés megkötését követő 5 éven belül értékesíti és helyette
Szentgotthárdon más lakáscélú ingatlant nem vásárol.
b) a támogatott nem mutatja be az e Rendeletben előírt módon és határidőben a banki
igazolást arról, hogy az előző 12 hónapban a banki tartozásokat szerződésszerűen teljesítette
(4) Az önkormányzat hozzájárulhat az első lakáshoz jutók támogatásával megszerzett ingatlan
elidegenítéséhez, ha a támogatott a házat vagy lakást melynek megszerzéséhez első lakáshoz
jutók támogatását kapta, 5 éven belül értékesíti és helyette Szentgotthárdon más lakáscélú
ingatlant vásárol, A hozzájárulás megadása a polgármester hatáskörébe tartozik.
8. § A kérelmező nem részesíthető támogatásban:
a) ha már egy alkalommal részesült helyi támogatásban,
b) ha önkormányzati bérlakást kedvezménnyel vásárolt meg.
c) ha (e rendelet szerinti) lakásszerzési bankhitellel nem rendelkezik.
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Záró rendelkezések
9. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.)
önkormányzati rendelete

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Huszár Gábor
polgármester

Kihirdetési záradék:
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Indokolás
1. §-hoz:

Meghatározza az első lakáshoz jutók támogatására jogosultkörét mind személyi oldalról, mind
jövedelemoldalról. A feltételeknek együttesen kell megfelelniük az igénylőknek. Az egy főre
jutó jövedelem nem szociális ellátásra jogosító jövedelem hanem azt a réteget szeretné
meghatározni, amelybe tartozók a lakáspiacon meg tudnak jelenni, és bankhitel felvételével
tudnak lakóingatlanhoz jutni.
2. §-hoz:
A rendelkezés megpróbálja kiküszöbölni a valótlan adatok közlését és lehetőséget teremt arra,
hogy amennyiben az igénylők „köztudott” vagyoni és jövedelmi helyzete és a beírt adatok
között eltérés sejthető, akkor azt már ezen a ponton korrigálni lehessen. (1) Amennyiben a
végleges döntés meghozataláig az itt leírt eljárási szakaszok megfelelő helyén a
3.§.-hoz:
Felsorolja azokat a szerzési formákat és lakásnagyságokat, amelyekre a támogatás
igényelhető. Ezek a lakásméretek az átlagos lakásnagyságokból indulnak ki.
Ugyancsak tartalmazza a megítélt támogatás utalásának a módját valamint azokat az eseteket,
amikor az önkormányzati támogatást nem lehet utalni a kérelmező hibája miatt.
5. §-hoz:
A kérelemhez csatolandó dokumentumokat sorolja fel részletesen. Az elbírálásnak részletes
szabályozása van. Az esetleges visszaélések kikerülése érdekében több körös döntéshozatali
rendszer jön létre.
6. §-hoz:
A megítélt támogatásra létrehozandó szerződéseket és biztosítékokat taglalja.
7. §-hoz:
A már átutalt támogatást visszafizetésének klrdlseit szabályozza.
8. §-hoz:
Azokat az eseteket tartalmazza amelyek kizárják a támogatés lehetőségét.
9. §-hoz:
Záró és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
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Tárgy: Rendezési terv módosítása – teljes eljárás
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 15/2017. számú határozatával kezdeményezte a 16/2016.(VI.30.)
önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat, szabályozási terv módosítására
irányuló eljárás megindítását. A későbbiekben további, kiegészítő döntések is születtek.
A hatályos jogszabályok értelmében [314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Rendelet)] a módosítások rendezése két eljárás keretében zajlott. Egy részük egyszerűsített
eljárással, egy részük teljes eljárással.
Ezen előterjesztés a teljes eljáráshoz kapcsolódik, mely a Képviselő-testület 2019. januári
képviselő-testületi ülésén a megalkotott rendelet-módosítás elfogadásával lényegében lezárult.
Az eljárás azonban akkor válik teljessé, ha a településszerkezeti terv kapcsolódó módosítását
határozat formájában a Képviselő-testület elfogadja – ez viszont januárban így, kifejezett
formában elmaradt.
A kapcsolódó dokumentáció a jelen előterjesztés 1. számú melléklete, ami megtekinthető a
következő linken:
http://archiv.szentgotthasdrd.hu/!test/szerk_terv_mod.zip
Kérem a Képviselő-testületet a döntés meghozatalára.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd
város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Város
Településszerkezeti terve módosítását és annak leírását megtárgyalta és Csermely Andrea állami
főépítész VA/KMBK-ÁF/14-2/2019. számú, 2019. január 11-én kelt Szentgotthárd város helyi
építési szabályzatának módosítása – teljes eljárás – Záró vélemény tárgyú levelében foglaltakat is
figyelembe véve és elfogadva jóváhagyja az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti alábbi
mellékleteket:
1.sz. melléklet: A 970-TRTF/2017. számú dokumentáció, Szentgotthárd város
településszerkezeti terv módosítás leírása című fejezet
2.sz. melléklet:A 970-TRTF/2017. számú dokumentáció, című tervlap
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2019. március 18.
Dr Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet
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Tárgy: Szentgotthárd 048/96 és 048/97 belterületbe vonása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2019.március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A kérelem:
Fülöp Péter és Fülöp Szandra a Szentgotthárd 048/96 és 048/97 hrsz-ú földrészletek
tulajdonosai a két telek belterületbe vonására irányuló ingatatlan-nyilvántartási eljárás
lefolytatását kérik a Tisztelt Önkormányzattól. (kérelem: 1.sz. melléklet)
A telkek: (2.sz.melléklet)
- a 048/96 hrsz-ú telek: területe 41 nm, művelési ága: kivett, közforgalom elől elzárt
magánút
- a 048/97 hrsz-ú telek: területe 1029 nm, művelési ága: rét
Tulajdonosok a kérelmükhöz mellékelték a VMK Körmendi Járási Hivatal
Földhivatali Osztály 10.414/7/2017. sz. a telek teljes területének művelésből való
kivonását engedélyező határozatát.
Tulajdonosok nyilatkoztak, hogy a fenti határozatban megállapított földvédelmi
járulékot megfizették.
Nyilatkoztak továbbá, hogy a belterületbe vonáshoz kapcsolódó költségek megfizetését
vállalják.
A kérelem teljesítése:
A hatályos rendezési terv és helyi építési szabályzat, településszerkezeti terv a telkek
belterületbe vonását lehetővé teszi. A 048/96 hrsz-ú telek területfelhasználása: beépítésre nem
szánt terület – közút, a 048/97 hrsz-ú telek területfelhasználása: beépítésre szánt terület kialakult falusias lakóterület – Lfk-Sz3 jelű építési övezet. (3.sz. melléklet)
A belterületbe vonás szabályait a termőföldről szóló 2007. évi CXXlX. törvény
(továbbiakban: Törvény) határozza meg, mely szerint a művelés alatt levő területre
vonatkozó belterületbe vonási eljárást a települési Önkormányzat kezdeményezérése a
Földhivatal folytatja el.
A Törvény 15.§ (2) bekezdése szerint a belterületbe vonási kérelemhez mellékelni kell az
érintett földrészlet helyrajzi számát, területnagyságát és a területfelhasználási célt tartalmazó
képviselő-testületi döntést, valamint az önkormányzat arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát,
mely szerint a belterületbe vonandó telek településszerkezeti tervben meghatározott célú
hasznosítására 4 éven belül ténylegesen sor kerül.
A Törvény 10/A. §(1) b) pontja szerint belterületbe vonás esetén, a termőföld más célú
hasznosítása megkezdésének minősül a fekvéshatár változás ingatlan-nyilvántartási
átvezetése.
A belterületbe vonási engedély birtokában a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére is
sor kerül, mellyel a fentiek értelmében a más célú hasznosítás megtörténik.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
Határozati javaslat:

119

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 048/96
hrsz-ú, 41 nm területű, területfelhasználási cél: közút és a 048/97 hrsz-ú, 1029 nm
területű, területfelhasználási cél: falusias lakóterület telek belterületbe vonását
kezdeményezi.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan
tulajdonosának nyilatkozata alapján kinyilatkoztatja, hogy a szentgotthárdi 048/96 és
048/97 hrsz-ú telek hasznosítása 4 éven belül megvalósul.
A belterületbe vonási eljárás kezdeményezése előtt a Kérelmezővel megállapodást kell
kötni melyben a Kérelmezőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az eljárás
kapcsán felmerülő valamennyi költséget előzetesen megfizeti Szentgotthárd Város
Önkormányzata részére azzal, hogy az önkormányzat csak a költségek előzetes letétbe
helyezése után indítja meg az eljárásokat.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 048/96
és 048/97 hrsz-ú telek belterületbe vonását nem kezdeményezi.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András
Szentgotthárd, 2019. március 14.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz.melléklet
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2.sz. melléklet
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3.sz.
melléklet
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Tárgy: Vízközművekhez kapcsolódó szolgalmi jogok ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésének ügye
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselőtestület!
A VASIVÍZ ZRt az 1. sz. mellékletben található tájékoztatást küldte vízvezetési szolgalmi jog
bejegyzése ügyében, melyben arról tájékoztatják Szentgotthárd Város Önkormányzatát, hogy
2020. december 31-ig lehetőség van az idegen ingatlanokon lévő 10 évnél régebbi víz és
szennyvízvezetékek ez ideig be nem jegyzett víz és szennyvízvezetési szolgalmi jogának az
érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása és kártalanítása nélkül, az ellátásért felelős
önkormányzat nevére a Vízügyi Hatóság által történő földhivatali ingatlan-nyilvántartási
bejegyeztetésre.
A Bérleti-Üzemeltetési szerződés 7. pontjában foglaltak szerint „Az Ellátásért
felelős feladata a jelen szerződés tárgyát képező vízközművekhez kapcsolódó
szolgalmi

jogok

ingatlan-nyilvántartásba

történő

bejegyeztetése.

Ezek

rendezésének költsége, illetve a hiányukból fakadó károk, illetve kártérítési
igények megfizetése az Ellátásért felelőst terheli.”
A 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: tv.) 6 § (2) bekezdése szerint ha a
víziközmű idegen ingatlanon fekszik, a vízgazdálkodásról szóló törvényben
meghatározott vízvezetési szolgalmi jog az ellátásért felelőst illeti meg azzal, hogy az
abból származó jogok gyakorlása a víziközmű-szolgáltatót megilleti. A tv. 6. § (1)
bekezdése szerint víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat
tulajdonában állhat. Az ellátásért felelős a tv. 1 § (1) c) pontja szerint az illetékes
települési önkormányzat vagy az állam. A Bérleti-Üzemeltetési Szerződés 2. számú
melléklete szerint is a szolgalmi jog jogosultja az önkormányzatunk.
A tv. 80. §-a:
80. § (1) Ha az ingatlan-nyilvántartásban az idegen ingatlanon lévő víziközmű
vonatkozásában vízvezetési szolgalmi jog jogosultjaként nem települési önkormányzat, vagy
az állam van bejegyezve, vagy a szolgalom bejegyzése korábban elmaradt, az ellátásért
felelős 2020. december 31-ig igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül kérheti a
vízvezetési szolgalmi jog részére történő megállapítását és a vízvezetési szolgalmi jog
bejegyzésére alkalmas határozat kiadását a vízügyi hatóságtól. A vízügyi hatóság az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmi
követelmények mellett a vízvezetési szolgalmi jog fennállását és keletkezésének időpontját is
megállapítja azzal, hogy a határozatnak az ingatlan-nyilvántartásban már szereplő,
bejegyzett jogosultra vonatkozó adatokat nem kell tartalmaznia. A vízvezetési szolgalmi jog
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére a vízügyi hatóság jogerős határozata alapján
kerül sor.
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(2) A vízügyi hatóság a jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a
vízvezetési szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. Ha a vízvezetési
szolgalmi jog nem az egész földrészletet érinti, akkor a határozathoz mellékelni kell az
ingatlan érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is.
(3) A vízvezetési szolgalmi jog megállapítása, vagy annak utólagos bejegyzése az ingatlannal
kapcsolatban többletjogokat és - kötelezettségeket nem keletkeztethet, így nem teremt
jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem.
Tehát a fenti tv. szerint 2020. december 31-i határidőt követően az idegen ingatlanokon lévő
10 évnél régebbi víz és szennyvízvezetékek ez ideig be nem jegyzett víz és szennyvízvezetési
szolgalmi jogának földhivatali ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére az érintett ingatlanok
tulajdonosainak hozzájárulása és kártalanítása nélkül már nem lesz lehetőség.
A gyakorlatban ez azt eredményezheti, hogy a magántulajdonban lévő „idegen ingatlanok”
vonatkozásában bármely okból (korszerűsítés, karbantartás, rekonstrukció stb.) történő víz
vagy szennyvízvezeték csere esetén az ellátásért felelős önkormányzatnak, azon keresztül
pedig a VASIVÍZ ZRt-nek, mint víziközmű szolgáltatónak az ingatlanon csak az ingatlan
tulajdonosainak hozzájárulása és kártalanítása utáni – vélhetően hosszas és előre nem látható
költség vonzatú eljárást követően - lehet azt megszerezni.
Amennyiben, ha a T. testület úgy dönt, hogy kezdeményezi a szolgalmi jogok bejegyzését,
akkor a fentiek alapján a 10 évnél régebbi idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett
víziközmű tekintetében, a bejegyzésre nem került vezetékek utólagos szolgalmi jog bejegyzése
érdekében az alábbi teendőket kell végrehajtani:
1. A Szolgalmi jogi munkarészek elkészíttetése arra jogosult geodéziai céggel vagy

vállalkozással. A Vízügyi hatóság részére kérelem készítése, 30 napnál nem régebbi
nem hiteles tulajdoni lap beadása is, a másolat díja takarnetes rendszerből lekérve:
1000 Ft/ingatlan. Az ingatlanügyi hatóság részére ingatlan-nyilvántartási bejegyzési
kérelem kitöltése.
2. A kérelem, a záradékolt munkarészek, és az ingatlan-nyilvántartási kérelem benyújtása

a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Területi Vízügyi Hatóság mint
vízügyi hatósághoz.
3. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Területi Vízügyi Hatóság

benyújtja az illetékes Járási Földhivatalhoz az általa hozott jogerős határozatot, az
ingatlan-nyilvántartási bejegyzési kérelmet és a záradékolt szolgalmi jogi
munkarészeket.
4. A Földhivatal felszólítása alapján az ellátásért felelős T. Címnek be kell fizetni az

ingatlanonkénti 6600 Ft bejegyzési illetéket.
5. Végezetül a földhivatal bejegyzi az Önkormányzat részére a szolgalmi jogot, melyről

ingatlan-nyilvántartási bejegyzési határozatot küld.
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A VASIVÍZ Zrt tájékoztatója mellékleteként csatolt érintett ingatlanok száma: 960 db. (A
megküldött ingatlanok listája nem tekinthető naprakésznek)
Előzetesen a 960 db ingatlanra az alábbi költségeket kalkuláltuk a jelenleg rendelkezésre álló
információk alapján:
Tulajdoni lap másolat díja takarnetes rendszerből lekérve: 1000 Ft/ingatlan x 960 = 960.000,Ft
Földhivatali ingatlan-nyilvántartási bejegyzés: 6.600.-Ft/ingatlan x 960= 6.336.000,- Ft
Szolgalmi jogi munkarészek elkészíttetése jogosultsággal földmérővel: cca. 1,8 – 2,00 mFt
Tehát ez összesen: min. 9.096.000.-Ft
A VASIVÍZ Zrt kéri az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy döntsön arról kíván-e élni a
tv. által biztosított lehetőséggel és vállalja annak költségeit vagy sem. Amennyiben nem úgy
tudomásul veszi, hogy a későbbiek során a hiányukból fakadó károk, illetve kártérítési
igények megfizetése az Ellátásért felelőst terheli.
Önkormányzatunk a 2019. évi költségvetésében a szolgalmi jogok bejegyzéséhez nem
tartalmaz szabad forrást, amennyiben jogszabály változásra nem kerül sor, illetve más
forrásból e feladat ellátásához nem részesülünk támogatásban, úgy ezt az összeget legfeljebb a
2020. évi költségvetésben lehet tervezni. Minden esetre az amúgy sem egyszerű
bejegyeztetési procedúrát az állam javára befizetendő költségek elengedésével valószínűleg
vonzóvá lehetne tenni és ezzel a szolgalmi jogok rendezetlensége miatt esetlegesen keletkező
konfliktusokat meg lehetne előzni. De nem tartjuk igazságosnak ezt a jelenlegi elvárást
amikor a nehéz költségvetési helyzetben lévő önkormányzatokkal szeretnék finanszíroztatni
az évtizedeken keresztül nem rendezett szolgalmi jogok rendezésének a földhivatali
bejegyzési költségeit. Amennyiben a 2020. december 31-i határidőig hátralévő időben esetleg
változik majd a kormányzati álláspont a finanszírozás terén, akkor azt újból a Testület elé
fogjuk terjeszteni.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. §-ban biztosított lehetőséggel jelenleg nem kíván élni,
mert ennek költségeit nem tudja finanszírozni. Így az önkormányzat nem tudja elvégeztetni az
idegen ingatlanokon lévő víziközmű vezetékek ez ideig be nem jegyzett vízvezetési szolgalmi
jogának az önkormányzat nevére a Vízügyi Hatóság által történő földhivatali ingatlannyilvántartási bejegyeztetését az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása és
kártalanítása nélkül.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Határidő: azonnal
Szentgotthárd, 2019. március 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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melléklet
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Tárgy: Haris vasúti megállóhelynél vasúti átjáró, illetve csatlakozó
járda tervezése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület !
A Felsőliget utcában lévő ipari üzemek kezdeményezték, hogy a Haris vasúti megállóhelynél
egy új vasúti átjáró kerüljön kialakításra, illetve ez az átjáró a Felsőliget utcával egy új
gyalogjárdával kerüljön összekötésre (3. számú melléklet). Ennek indoka, hogy jelenleg a
vasúton érkező munkavállalók csak nagyon hosszú 1800 m gyaloglás után tudják elérni a
munkahelyüket, így jelenleg nem vonzó számunkra ennek a környezetbarát közlekedési
eszköznek az igénybevétele. Az új átjáró, illetve gyalogjárda kialakításával ez a távolság a
negyedére, cca. 450 méterre csökkenhetne.
Az új vasúti átjáró kialakítása ügyében tárgyaltunk a vasúttársaság képviselőivel, illetve
előzetes helyszíni bejárást folytattunk a közlekedési hatósággal. A rendezési tervünk
legutóbbi módosításában pedig a tervezett átjáró helye, illetve gyalogjárda nyomvonala
kijelölésre került. Az átjáró, illetve csatlakozó járda kialakítása engedélyköteles tevékenység,
ezért megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőkkel meg kell terveztetni és a
közlekedés hatósággal engedélyeztetni kell.
A szükséges tervek elkészítésére megkerestünk megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező
szakembereket, akikkel előzetes helyszíni felmérést is végeztünk az átjáró, illetve gyalogjárda
kialakíthatósága érdekében. Az átjáró kialakításának helyszínrajzi vázlatát jelen előterjesztés
2. számú mellékletéhez csatoltuk.
A helyszín adottságai (kanyarodó vasúti pálya, mozgáskorlátozott rámpa (kevés hely marad
az átjárónak), villamosított vasúti pálya, árok keresztezése stb.) erős kötöttségeket jelentenek,
amelyek mind a tervezés és majd mind a kivitelezés költségét növelték, illetve növelni fogják.
A peron oldalon a szűk hely miatt a szabályos átjáró kialakítása miatt „pódiumot” kell
kialakítani, amelyhez talajmechanikai vizsgálatot kell végeztetni, illetve statikai tervet kell
készíteni. A vasúti kábelek védelembe helyezéséről, illetve a víztelenítésről is tervet kell
készíteni, illetve a villamosított vasúti pálya miatt előírt tervezési feladatokat is el kell
végezni. Továbbá az érintett önkormányzati területen nincs kialakítva a gyalogjárda területe,
illetve idegen területeket is érinteni fog, ezért az ezzel kapcsolatos megosztási terveket is el
kell készíteni. Az előterjesztés 1. számú mellékletéhez csatolt előzetes tervezési ajánlat a
megvalósulási tervek költségét is tartalmazza.
Az előzetes ajánlat szerint az új vasúti átjáró, illetve gyalogjárda műszaki
tervdokumentációjának elkészítése, engedélyeztetése, megvalósulási tervek készítése 3.780,eFt + ÁFA költséget jelentene. Ez az összeg a hatósági eljárások díját nem tartalmazza. Az
önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezési feladatokra 8.450,- eFt lett előirányozva,
amelyből 2.450,- eFt áthúzódó, kötelezettséggel terhelt tervezési feladat (rendezési terv
módosítása, vízmű kutak monitoring rendszerének üzemeltetési engedélye, stb.), így a tárgyi –
bruttó 4.800,- eFt összegű - tervezési feladat megrendelése esetén az idei évre biztosított
tervezési keretünk gyakorlatilag felhasználásra kerülne.
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A kiépítésre vonatkozóan az előzetes tárgyalások során az érintett ipari üzemek vállalták a
csatlakozó gyalogjárda kivitelezésének költségét, illetve a vasúttársaság pedig az átjáró
kiépítéséhez tudna támogatást biztosítani. A kiépítéshez még szükséges hiányzó forrást az
önkormányzat költségvetésében majd biztosítani kell, amelynek pontos összegét a tervek
elkészültét, illetve a támogatások realizálódása után lehet kalkulálni.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, illetve a vasúti átjáró, gyalogjárda tervezésével
kapcsolatos döntés meghozatalát.
HATÁSVIZSGÁLAT
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Az 1990-es évek közepén elkezdett Ipari Park építés során nem számoltunk azzal a
növekedéssel ami időközben bekövetkezett. Így olyan területeken is jelentek meg üzemek
amelyeknek a megközelítésére a vasúton utazó dolgozók esetén nem biztosított. Érdekünk,
hogy az ipari üzemek működjenek, ehhez viszont a dolgozók minél egyszerűbb odajutását
kellene biztosítani – annak az előterjesztésben vázolt módja lenne a legegyszerűbb. A
megvalósításával negyedannyi távolságra csökkenne a Haris vasúti megállóhely és a
Felsőliget utcai ipari üzemek gyalogos elérhetősége. Ezzel lényegesen vonzóbb lenne a
vasúton történő munkába járás. A kialakításukhoz megfelelő jogosultsággal rendelkező
tervezőkkel terveket kell készíteni, illetve a közlekedési hatósággal engedélyeztetni kell.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező tervezőkkel kell szerződést kötni a szükséges
tervek elkészítésére. Tapasztalatunk szerint nagyon kevés vasúti közlekedéssel foglalkozó
mérnök van Magyarországon, és ez külön is megnehezíti a dolgunkat, és növeli a költségeket.
.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezési feladatokra az áthúzódó,
kötelezettséggel terhelt tervezési feladatokon kívül 5,00,- mFt összegű forrás maradt még
szabadon felhasználható összegként, így a tárgyi tervezési feladat megrendelése esetén az idei
évre biztosított tervezési keretünk felhasználásra kerülne – vagyis a megadott költségekre
igazából nincs fedezet. (Most egyelőre még csak a tervezés költségeiről beszélünk – a
kivitelezésnél külön előterjesztés fog majd készülni.)
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A tervezésnél ez még nem releváns, ám a gyalogjárda üzemeltetéshez, fenntartáshoz
szükséges forrást majd az önkormányzat költségvetésében évről évre biztosítani kell.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Kockázata első sorban annak van, hogy a finanszírozást hogyan tudjuk biztosítani a
tervezéshez. Ha ezt rendezni tudjuk, akkor kockázata van annak, hogy csak a tervek
ismeretében tudjuk majd meg, mennyibe fog kerülni a kivitelezés és annak forrásait hogyan
tudjuk megtalálni. Végül később a fenntartás – üzemeltetés költségeit kell majd előteremteni.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Nem lehet kialakítani az új vasúti átjárót, illetve csatlakozó gyalogjárdát és az érintett ipari
üzemek munkavállalói nem választják munkába járásuk során a környezetbarát vasúti
közlekedést.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
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Támogató döntés esetén a tervező kiválasztására beszerzési eljárást kell lefolytatni, illetve
megállapodást kell kötni a tervezési munkákra.
Határozati javaslat
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd
Haris megállóhelynél - a /Győr/-Szombathely-Szentgotthárdi vv. 1673+72,60 hm.
szelvényében - vasúti átjáró és csatlakozó járdák kialakításával. A tervezés,
engedélyezés költségeit a 2019. évi költségvetése … keret terhére biztosítja.
Határidő: tervek elkészítésére a megrendeléstől számított 2 hónapon belül
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Haris
megállóhelynél - a /Győr/-Szombathely-Szentgotthárdi vv. 1673+72,60 hm.
szelvényében - vasúti átjáró és csatlakozó járdák kialakításával kapcsolatban az alábbi
döntést hozza: …
Határidő: …
Felelős: …
Szentgotthárd, 2019. március 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet
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3.sz. melléklet
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Tárgy: Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. Alkotmány u. 39.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

I. előzmények
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 2379/1
hrsz-ú, 856 m2 területű, kivett tűzoltóság megnevezésű belterületi ingatlan. (térkép 1. sz.
melléklet) Az ingatlan a Szentgotthárd – Rábafüzes városrészen található.
Az ingatlanon egy elég romos épület áll, melynek egy részében korábban tűzoltó szertárként
funkcionáló garázs és iroda volt –mely üresen áll - , a másik részében 36 m2-es komfort
nélküli szociális bérlakás található. Az épület garázs felőli része szinte életveszélyes, a
garázsajtó felett nagy repedések láthatók, az egész épület nagyon rossz állapotban van.
Az ott lakó bérlőt előbb-utóbb az épület állapota miatt el kell helyezni, vagy jelentős összeget
kell ráfordítani a felújításra.
Jelenleg a tűzoltószertár üres. (Az ingatlanról készült fotó a 2.sz. mellékletben található.)

II. Kérelem
Varga Andrea, 9955 Szentgotthárd, Alkotmány u. 41/a. az. alatti lakos a 3. sz. mellékletben
található vételi szándékkal fordult a T. Testület elé, melyben szeretné megvásárolni a
szomszédjukban lévő, I. pontban körülírt ingatlant –természetesen bérlő nélkül. Varga Andrea
tulajdonát képezi a tűzoltószertár mögötti, 2381 hrsz-ú, Alkotmányu . 41/a ingatlan.

III. Értékesítés feltétele, lehetőségek
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja az értékesítést, úgy Vagyonrendeletünk
értelmében a belterületi ingatlanok esetében független forgalmi értékbecslést kell készíttetni.
Az ingatlankataszteri nyilvántartásunk alapján a szentgotthárdi 2379/1 hrsz-ú ingatlan
korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe tartozik, mivel az Önkormányzat vagyonrendelete
szerint a helyi Intézmények, középületek a korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe
tartoznak.
„8. § (2) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat elidegeníteni, használati jogot
átengedni, gazdasági társaságba vinni csak a képviselő-testület által meghatározott funkció
biztosítása mellett és kizárólag a képviselő-testület döntésével lehet.
(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó dolgok használatára,
hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó korlátozások.
Intézmények, középületek:
Az intézmények és középületek az adott intézményi feladat, illetve középület esetén a
közfeladat ellátásáig nem idegeníthetőek el. Nem idegeníthető el adott intézmény és középület
akkor sem, ha az intézményi, illetve a közfeladat ellátása csak ideiglenesen szünetel. A
használat és a hasznosítási jog is csak 1 évnél rövidebb időszakra ruházható át.
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Mivel a tűzoltó szertár rész már több mint 10 éve nincs használatban, tűzoltó egyesület nincs
a településrészen így sem intézményi, sem közfeladat ellátása céljából nincs rá szükség, ezért
a szentgotthárdi 2379/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésének ilyen jellegű akadálya nincs.
A bérlő elhelyezéséről az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottságnak gondoskodnia kellene.
Az ingatlan értékesítéséről kikértük Szentgotthárd-Rábafüzes Városrészi Önkormányzat és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes állásfoglalását is, mely a 4 – 5.
sz. mellékletben olvasható.
Szentgotthárd-Rábafüzes Városrészi Önkormányzat az értékesítést támogatja, mivel
azok állaga üresen csak romlana.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes is támogatja az
értékesítést, s az alábbi javaslattal él a bevétel felhasználását illetően:
- „Alkotmány u.49.sz. első épületénél, ahol egy önkormányzati lakás van, egy helység
üresen áll a volt rábafüzesi általános iskola volt politechnikai műhelye, mostanában
u.n elnevezése volt kultúrház . Ha lehetséges az Alkotmány u. 39.sz alatti lakós
számára egy lakás kialakítás lehetőségét megvizsgálni szíveskedjenek.”
A volt óvoda és fiókkönyvtár állapotának javítására, karbantartására is szeretnék ha
költene az Önkormányzat.
Azért kerestük meg a településrészen működő Városrészi Önkormányzatot és a
településrészhez szorosan kapcsolódó nemzetiségi önkormányzatot már előzetesen, hogy
lássuk a településrészen élők hozzáállását az ott lévő ingatlan esetleges értékesítéséhez azzal,
hogy amennyiben esetleg teljesen elzárkóznának az értékesítéstől, akkor az ött élő közösség
ellenében minden áron nem gondoljuk az eladást és akkor a T. Testület elé sem érdemes
hozni az ügyet. De a támogató javaslatok ismeretében mi is úgy ítéljük meg, hogy
önkormányzati tulajdonban maradás esetén az ingatlan állapota tovább fog romlani. A lakás
helyett egy másik rábafüzesi ingatlanban lakás kialakítása vizsgálható. A vételár egy
részének felhasználása másik rábafüzesi épület állagának javítására majd a pályázat
elbírálásakor lesz eldöntendő kérdés.
-

Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2379/1 hrsz-ú, 856 m2
területű, kivett tűzoltóság megnevezésű, 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában
álló belterületi ingatlant értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.
Az ingatlan értékesítéséből származó bevételt, ill. annak megfelelő összeget a
Szentgotthárd-Rábafüzes városrészen található Szentgotthárd, Kodály Z. u. 11. sz. alatti
volt óvoda és a Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. sz. alatti fiókkönyvtár épületének
karbantartására, állagának megőrzésére, javítására, vagy az ugyanezen címen szereplő
volt kultúrhelyiség lakássá történő átalakításának lehetősége esetén annak
finanszírozására érdekében kerüljön felhasználásra.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2379/1
hrsz-ú, 856 m2 területű, kivett tűzoltóság megnevezésű, 1/1 arányban az Önkormányzat
tulajdonában álló belterületi ingatlant nem értékesíti.
Határidő: a közlésre azonnal,
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Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt
főtanácsos
Szentgotthárd, 2019. március 14.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

162

1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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3.sz.
melléklet:
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4.sz. melléklet:
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5.sz. melléklet:
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Tárgy: Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. Alkotmány u. 49.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

I. előzmények
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 2387/1
hrsz-ú, 6972 m2 területű, kivett általános iskola megnevezésű belterületi ingatlan. (térkép 1.
sz. melléklet) Az ingatlan a Szentgotthárd – Rábafüzes városrészen található.
Az ingatlanon 4 épület is található korábban kultúr épület egy lakással, könyvtár és étkező,
valamint az iskola a hozzá tartozó garázzsal.
Az iskola épülete ami jelenleg üresen áll, a korábbi bérlő rendszeres karbantartása végett elég
jó állapotban van, gáz, villany, víz, szenyvíz közművel, gázfűtéssel rendelkezik.
(Az ingatlanról készült fotó a 2.sz. mellékletben található.)

II. Kérelem
Kardos Zoltán, 9962 Csörötnek, Petőfi u. 41. sz. alatti lakos a 3. sz. mellékletben található
vételi szándékkal fordult a T. Testület elé, melyben szeretné megvásárolni az iskola épületét a
hozzá tartozó garázzsal és területtel. Az ingatlanra telephely bővítés miatt lenne szüksége,
jelenleg vállalkozása rendelkezik Rábafüzesen telephellyel – korábbi volt ebédlő és könyvtár
épülete, amit megvásárolt az Önkormányzattól az Alkotmány u . 48. sz. alatt - továbbá
Szentgotthárdon, a Kossuth L. u. 9 és Füzesi u. 1. sz. alatt.

III. Értékesítés feltétele, lehetőségek
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja az értékesítést, úgy Vagyonrendeletünk
értelmében a belterületi ingatlanok esetében független forgalmi értékbecslést kell készíttetni.
Az ingatlankataszteri nyilvántartásunk alapján a szentgotthárdi 2379/1 hrsz-ú ingatlan
korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe tartozik, mivel az Önkormányzat vagyonrendelete
szerint a helyi Intézmények, középületek a korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe
tartoznak.
„8. § (2) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat elidegeníteni, használati jogot
átengedni, gazdasági társaságba vinni csak a képviselő-testület által meghatározott funkció
biztosítása mellett és kizárólag a képviselő-testület döntésével lehet.
(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó dolgok használatára,
hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó korlátozások.
Intézmények, középületek:
Az intézmények és középületek az adott intézményi feladat, illetve középület esetén a
közfeladat ellátásáig nem idegeníthetőek el. Nem idegeníthető el adott intézmény és középület
akkor sem, ha az intézményi, illetve a közfeladat ellátása csak ideiglenesen szünetel. A
használat és a hasznosítási jog is csak 1 évnél
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Mivel az iskola már több mint 10 éve nincs használatban, úgy sem intézményi, sem
közfeladat ellátása céljából nincs rá szükség, ezért az iskola értékesítésének ilyen jellegű
akadálya nincs.
Az ingatlan értékesítéséről kikértük Szentgotthárd-Rábafüzes Városrészi Önkormányzat és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes állásfoglalását is, mely a 4 – 5.
sz. mellékletben olvasható.
Szentgotthárd-Rábafüzes Városrészi Önkormányzat az értékesítést támogatja, mivel
annak állaga üresen csak romlana.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes is támogatja az
értékesítést, s az alábbi javaslattal él a bevétel felhasználását illetően:
-

A volt óvoda és fiókkönyvtár állapotának javítására, karbantartására is szeretnék ha
költene az Önkormányzat

Azért kerestük meg a településrészen működő Városrészi Önkormányzatot és a
településrészhez szorosan kapcsolódó nemzetiségi önkormányzatot már előzetesen, hogy
megismerjük a településrészen élők hozzáállását az ott lévő ingatlan esetleges értékesítéséhez.
A támogató javaslatok ismeretében mi is úgy ítéljük meg, hogy önkormányzati tulajdonban
maradás esetén az ingatlan állapota tovább fog romlani. A vételár egy részének felhasználása
másik rábafüzesi épület állagának javítására majd a pályázat elbírálásakor lesz eldöntendő
kérdés.
Amennyiben a T. Testület az értékesítést támogatja, akkor az értékesítés előtt az ingatlan
megosztását javasoljuk az 1. számú melléklet szerinti vázlatos rajz alapján.
Az
építéshatósággal egyeztetve a 2387/1 hrsz-ú ingtalan az 1. sz. mellékletben lévő rajzon jelölt
módon kerülne felosztásra.
A telekfelosztás során az a terület ahová átmenve a Kodály Zoltán utca felőli hídon
megérkezünk, (az aszfaltozott rész és a parkoló) közforgalom elől elzárt magánútként
funkcionálna (melynek tulajdonosa az Önkormányzat és az iskola jövőbeni tulajdonosa lenne
1/2 - 1/2 részben), hiszen ez a rész mind a volt iskola területét, mind a vele szomszédos
önkormányzati területet (amin többek között könyvtár, klub, volt étkező épülete működik) így
a parkolókat és az utat korlátozás nélkül használhatja a két tulajdonos.
A megosztás során a jelenlegi ingatlan 3 részre osztódna. (kultúrház, könyvtár a hozzá tartozó
területtel, közforgalom elől elzárt magánút, s az iskola a hozzá tartozó résszel)
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2387/1
hrsz-ú, 6972 m2 területű, kivett általános iskola megnevezésű az Önkormányzat
tulajdonában álló belterületi ingatlanból a telekmegosztást követően létrejövő (korábban
iskolaként használt épület, a hozzá tartozó garázs és telekrész) ingatlan értékesítésével
egyetért.
Az ingatlan eladási árát és az értékesítés feltételeit a telekfelosztást követően készített
forgalmi értékbecslés alapján határozza meg.
Az ingatlan értékesítéséből származó bevételből fordítani kell a rábafüzesi városrészen
található Szentgotthárd, Kodály Z. u. 11. sz. alatti volt óvoda és a Szentgotthárd,
Alkotmány u 49. sz alatti fiókkönyvtár épületének karbantartására, állagának javítására.
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2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2387/1
hrsz-ú, 6972 m2 területű, kivett általános iskola megnevezésű, 1/1 arányban az
Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlant nem értékesíti.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt
főtanácsos
Szentgotthárd, 2019. március 18.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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3.sz. melléklet:
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4.sz. melléklet:

174

5.sz. melléklet:
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Tárgy: Dolgos Díszfaiskola Kft. kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 1377/1
hrsz-ú, 1251 m2 területű, kivett 2 épület, udvar megnevezésű belterületi ingatlan, (térkép 1.
sz. melléklet), melyet a Dolgos Díszfaiskola Kft. (9970 Szentogtthárd, Rózsa F. u. 26/A.)
bérli díszfaiskola és virágárusító pavilon elhelyezés céljára, továbbá az ingatlanon lévő 52 m 2
külső befoglaló méretű (volt szabóműhely, jelenleg raktárként használt) épületet díszfaiskolai
tevékenység céljára.
Dolgos Gyula ügyvezető a 2. sz. mellékletben található kérelem alapján a volt szabóműhely,
jelenleg raktárként használt épületet szeretné elbontani, s helyette egy új könnyűszerkezetes
épületet elhelyezni, mivel a jelenlegi épület állapota nagyon leromlott. Továbbra is szüksége
lenne raktározási lehetőségre és irodára.
Az ingatlanon lévő másik könnyűszerkezetes épületet is Dolgos Gyuláék építették, 1996-ban,
mely 2011-ben került bővítésre 80 m2-re, melyhez a Képviselő-testület a 274/2011. sz.
határozatával járult hozzá.
Az építéshatóság véleménye alpaján a „volt szabóműhely” épület bontásának és tervezett
építésnek akadálya nincs.
Az épület jelenleg a piachoz és a termelői piachoz vezető közút mellett található, látványa
nem javítja a városképet, s véleményünk szerint amennyiben egy új épület jelenne meg ezen
régi szabóműhely helyén az nem lenne hátrányos.
Az épületről készült fotók a 3.sz. mellékletben találhatóak.
Az épület után jelenleg fizetett havi bérleti díj: 13.823.-Ft, mely Áfa mentes.
Ha a T. Képviselő – testület a bontáshoz hozzájárul, és a bérlő elbontja a mi tulajdonunkat
képező épületet, a helyette újra építettet már nem fogja bérelni, csak az alatta lévő területet,
mint a másik pavilonnál teszi a bérlő illetve mint ahogyan erre számos önkormányzati
területünkön van példa.
..
Ez a mostani épület fel van tűntetve a térképen és a vagyonkataszterünkben is benne van.
Tehát ha lebontják, onnan törölni kell. Ami a helyébe épül, az a bérlő tulajdona lesz és arra
akár földhasználati jog létesítésével az épület önálló helyrajzi számot kaphat (ilyen van pl. a
termelői piacon), akár területbérlet is lehet ahol az építmény ugyanúgy a bérlő tulajdona, de
külön helyrajzi számot nem kap és egy területbérleti szerződés jön létre a terület
tulajdonosával az önkormányzattal (mint pl. a Hunyadi úton a volt kaszagyári csatornára
felépült üzlethelyiségek esetén).
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dolgos
Díszfaiskola Kft. (9970 Szentogtthárd, Rózsa F. u. 26/A.) kérelmét, s hozzájárul a
tulajdonát képező szentgotthárdi 1377/1 hrsz-ú, 1251 m2 területű, kivett 2 épület, udvar
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megnevezésű ingatlanon álló, korábban kb. 52 m2 külső befoglaló méretű (volt
szabóműhely) épület elbontásához, s helyette új épület elhelyezéséhez. Az épület
elbontásával és építésével kapcsolatos hatósági engedélyek (amennyiben szükséges)
beszerzése a Dolgos Díszfaiskola Kft. feladata, továbbá az összes költség –a
kivitelezést is beleértve - a KFT-t terheli.
A Képviselő-testület az új épület megépítéséhez a tényleges tulajdonosi hozzájárulást a
tervek megismerése után adja ki.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Dolgos
Díszfaiskola Kft. (9970 Szentogtthárd, Rózsa F. u. 26/A.) kérelmét, és nem járul hozzá
a tulajdonát képező szentgotthárdi 1377/1 hrsz-ú, 1251 m2 területű, kivett 2 épület,
udvar megnevezésű ingatlanon álló, volt szabóműhely épület elbontásához, és helyette
új épület elhelyezéséhez.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt
főtanácsos
Szentgotthárd, 2019. március 18.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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3.sz. melléklet:
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Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és
díjainak felülvizsgálata
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 42/2004. (02.26.) számú határozatával a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek és területek bérleti díjait átfogóan felülvizsgálta és kialakított egy egységes bérleti
díj rendszert. A Képviselő-testület ennek alapján a bérleti díjakat felülvizsgálja. Ilyenkor a
bérleti szerződéssel rendelkező üzlethelyiségek, garázsok, valamint az egyéb helyiségek nem
haszonbérleti szerződéssel bérbe adott területek bérleti díjainak módosításáról kell dönteni.
A garázsok bérbeadása a SZET Szentgotthárdi Kft., míg az üzlethelyiségek, egyéb
helyiségek és a területek bérbeadása az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.
A megkötött bérleti szerződésekben úgy fogalmazunk, hogy a bérleti díjakat az
önkormányzat minden évben az infláció mértékének megfelelően megemelheti – amennyiben
az emelés ezt a mértéket nem haladja meg, akkor a bérlők az emelést automatikusan
elfogadják.
Az inflációnál nagyobb emelés szerződésmódosítás, melyet a Bérlő automatikusan nem
köteles elfogadni.
Utoljára a bérleti díjak 2018.május 1-vel emelkedtek, akkor a 2017. évi infláció, mértékével
egyezően, 2,4%-kal.
A 2018. évi infláció mértéke 2,8%.
*forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html
Tehát az elmúlt évi infláció alapján automatikusan emelhető a bérleti díj, de ettől függetlenül
is a T. Testületnek joga van a díjak emelésére. Amennyiben a bérlő nem fogadja el a bérleti
díj emelést, úgy rendes felmondással felmondható a bérleti szerződés.
Bérleti díj emelése estén az új bérleti díjak 2019. május 1-től kerülnek hatályba.
Üzlethelyiségeink olyan önkormányzati vagyontárgyak, amelyeket a gazdasági élet
szereplőinak rendelkezésére bocsátunk azért, hogy ott működni tudjanak: terméket állítsanak
elő vagy szolgáltassanak az itt élőknek és/vagy az ideérkezőknek, bevételeik után adózzanak,
továbbá annak ellenértékét fizessék meg, hogy az önkormányzat helyiségében folytathatják a
munkájukat. A bérbeadás tehát a település számára bevételt szerző tevékenység. A
bevételnek az a funkciója, hogy a költségvetésünk 2019-ben igen sajnálatos rossz helyzetén
javítson – így semmiképpen nem javasolható, hogy a bérleti díjak maradjanak változatlanok,
azokat legalább az infláció mértékéig meg kellene emelnünk.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek, valamint a
vagyonrendelet és a közterület használatról szóló rendelet hatálya alá nem tartozó
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szerződésekkel érintett területek bérleti díját 2019. május 01. napjától
„A variáció”: a KSH által közölt inflációs rátának megfelelő mértékének megfelelően
2,8%-kal megemeli.
„B variáció”: az infláció mértékétől függetlenül kezdeményezi a bérleti díjak ….. %-kal
történő emelését.
A bérlőkkel a bérleti díjról szóló szerződésmódosítási ajánlatot 2019. május 1-i
hatálybalépési időponttal kell kiközölni.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2019. március 12.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

182

Tárgy: MURABA ETT 2019. évi tagdíja
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 270/2016. Képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy alapító
tagja kíván lenni a MURABA Európai Területi Társulásnak. Szentgotthárd Város
Önkormányzata mellett az Országos Szlovén Önkormányzat, Lendva Község Önkormányzata
és a Lendva Községi Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség az alapító
szervezetek. A társulás céljait az akkor jóváhagyott egyezmény részletesen tartalmazza, így a
határon átnyúló alábbi fejlesztési területeket: munkaerő piaci fejlesztéseket, vállalkozásfejlesztést,
infrastruktúra- és közlekedésfejlesztést, turisztikai kínálat fejlesztését, magyar-szlovén kétnyelvű
képzés ösztönzését, környezetvédelmi projekteket, energiahatékonyságot szolgáló fejlesztéseket,
stb. A megalapítás óta több pályázatot is előkészített és benyújtott a szervezet, illetve több projekt
is előkészítés alatt áll.
Az alapításkor a Képviselő-testület a 112/2017. határozatában elfogadta az Alapszabályt is. A
Társulás Tagjaira vonatkozó jogokat, kötelezettségeket, eljárási szabályokat az Alapszabály
II. cikkelye határozza meg:
„4. A tagokat terhelő kötelezettségek különösen: a tagi csatlakozáshoz előírt feltételek
teljesítése, a közgyűlés és az esetleges további szervek ülésein történő részvétel, a tagdíj
előírt összegben és pénznemben, módon és határidőre történő megfizetése.”
A Társulás Alapszabálya VII. cikkelyének 2. pontja szabályozza a tagok pénzügyi
hozzájárulását:
„2. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai minden tárgyévben tagdíj
formájában járulnak hozzá. Magyar és szlovén viszonylatban a tagdíjak (országszintű)
összege egyenlő, mely összegeket a magyar, illetve a szlovén tagok, saját szempontjaik
szerint, egymás között megosztanak.”

A Muraba ETT 2019. március 21-én, Lendván tartott Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a
Társulás 2019. évi költségvetését és a tagdíj vonatkozásában az alábbi, 2/2019. számú
határozatot hozta:
„A Muraba Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlése összesen
1.200.000,- Ft (egymillió kétszázezer forint), országszinten 600.000,- Ft (hatszázezer
forint) tagdíjat határoz meg a 2019. évre, amely összeg – a tagok nyilatkozatai alapján –
egyenlő mértékben (300.000,- Ft, háromszázezer forint) kerül felosztásra a tagok között. A
tagdíjak befizetésének határideje: 2019. május 31.”
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a fentiek alapján a MURABA ETT részére 300.000,forint 2019. évi tagdíjat biztosítani szíveskedjék!
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Muraba ETT 2019. évi tagdíját
300.000,- Ft összegben biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2019. március 22.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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