2020. szeptember 16-i
képviselő-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. Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
3. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv
végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
4. Beszámoló Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde munkájáról.
5. Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv
megvalósulásáról. Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata.
6. Beszámoló a közétkeztetés helyzetéről.
7. Beszámoló Szentgotthárd város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról,
különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra. Klímastratégiai Cselekvési
Terv készítése.
8. Járási egészségterv elfogadása.
9. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.
10. 19. Nemzetközi Művésztelep lebonyolításának támogatása.
11. Pályázat IV. Károly visszatérési kísérletének 100. évfordulója alkalmából rendezendő
programra.
12. A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ megszüntetése.
13. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021.
14. Skate park kialakítása.
15. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
működése.
16. Temetőfejlesztési koncepció.
17. Szentgotthárd Város Önkormányzatának játszótér fejlesztési stratégiája.
18. Termelői piac indítása.
19. Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő
csatlakozással.
20. 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
21. Vis maior támogatás igénylése.
22. Rendezési terv módosítási kérelem – Budapest Főváros Önkormányzat kérelme.
23. Út kialakításának kezdeményezése.
24. Ingatlanértékesítés - Sztg. Széchenyi u. 18.
25. Sztg-Jakabháza tűzoltó szertár értékesítése - 2515/2 hrsz.
26. Ingatlanügy, elővásárlási jog Sztg. 772, 3300, 3462 hrsz. érintően.
27. Sztg. 0167/71 hrsz-ú ingatlan megszerzése (kiskertek területe).
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról
ELŐTERJESZTÉS
JELENTÉS
a Képviselő-testület
2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

I.

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK:

Szeptember hónapban nem volt lejárt határidejű határozat.
II.
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2020. SZEPTEMBER
VÁROSÜZEMELTETÉS
Két ülés között történtek
2020. szeptember



Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15VS1-2016-00011
A pályázattal kapcsolatos minden adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tettünk, várható a
projekt záró helyszíni ellenőrzése.
A kivitelezésről:
A műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. október 11-én megkezdődött, amelynek lezárása 2019.
október 31-én megtörtént. A forgalomba helyezési engedélyt 2020. január 07-én megkaptuk.
Garanciális bejelentésünk alapján megtörtént az északi oldali járda aszfaltburkolatának
részbeni cseréje. Esedékes az egy éves garanciális bejárás, melyet kezdeményezni fogunk a
műszaki ellenőr bevonásával. Megtörtént az építkezés során kikerült építési, bontási
törmelékek szelektálása, a felhalmozott törmelék darálása.



Megtörtént a „TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú projekt
keretében az Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon”
elnevezésű projekttel kapcsolatos beruházás egy éves garanciális
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felülvizsgálata, amely során feltárt hibák javítása helyi vállalkozó bevonásával
folyamatban van.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019.
szeptember 09-én megtartott ülésén döntött többek között „A Szentgotthárdi
Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése II. ütem - TOP1.1.1-15-VS12016-00003 projekt keretein belül – Szentgotthárd, Ipari Park III. ütemű
területek feltáró útjának, csapadék-vízelvezetésének, illetve közműveinek
(vízellátás, szennyvíz-elvezetés és közvilágítás) kiépítése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás lezárásáról, a nyertes ajánlattevő kihirdetéséről. Az
eljárás nyertese UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád út 19.). Az
eljárás nyertesével a kivitelezői szerződést 2019. szeptember 27-én aláírásra
került. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2019. október 16-án megtörtént.
A kivitelezési munkák befejeződtek, jelenleg a műszaki átadás-átvételi eljárás
van folyamatban. Ennek sikeres zárása után fogjuk kezdeményezni az út
forgalomba-helyezési eljárását.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019. október 04-én
megtartott ülésén döntött többek között a
„TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00005
azonosítószámú projekt keretében „Interaktív IDŐutazó Múzeum Szentgotthárdon –
IDŐM Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett
ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról Az eljárás nyertese a
TENDER
Kft. 9700 Szombathely, Szófia út 20. A kivitelezési munkálatok
befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeresen lezajlott.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2020. szeptember
04-én megtartott ülésén döntött „Interaktív IDŐutazó Múzeum program kialakítása”
elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve az
eljárást lezáró döntések meghozataláról. Az eljárás nyertese az 1. rész. vonatkozásában
(Program kialakítása) a Private Moon Studios Kulturális és Szolgáltató Betéti Társaság
(1118 Budapest, XI. Hársmajor Utca 2.), a 2. rész tekintetében (Fogadótér és kávézó
bútorozása) pedig az Asztalos-Kovács Kft. (9970 Szentgotthárd Duxler út 9.). Jelenleg
az eljárás nyerteseivel történő szerződéskötések vannak folyamatban.



Az állami tulajdonban lévő Szentgotthárd Zsida-patak kezelője, a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság megkezdte és folyamatosan végzi a patak medrének tisztítását
(iszapolását). Sajnos az igazgatóság által megbízott vállalkozó a munkálatok
megkezdésekor senkivel sem egyeztette a kitermelt föld (iszap) ideiglenes
deponálásának helyét. Ezt észlelve felszólításunk után az igazgatóság és a kivitelező
képviselőjével megtartott helyszíni ellenőrzésünk után egyeztettük az ideiglenes
deponálás helyét. Az ide, illetve a korábban engedélyünk nélkül lehelyezett földet
(iszapot) megszikkadása után a megbízott kivitelező el fogja szállítani.
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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. 2020. február-szeptember közötti hónapokban 10 egyedi hibát és 4
szakaszhibát kellett bejelentenünk. 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.



Az idei lomtalanítás a 2020. szeptember 19-én, illetve szeptember 26-án lesz. A már
megszokott módon csak a méretüknél fogva a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedényekben nem elhelyezhető, nagydarabos hulladékokat (lomokat) szállítja el a
Szolgáltató. A gumiabroncs és az elektronikai hulladékokat továbbra sem lehet
kihelyezni. Ezeknek a hulladékoknak az átvétele a hulladékudvarban biztosított.
Továbbá a korábbi évekhez hasonlóan idén sem lehet az építési törmelék, faág,
fanyesedék, veszélyes hulladék, autó- és egyéb bontási műveletekből, ipari- és
kereskedelmi tevékenységből származó hulladékot kihelyezni. Ezzel kapcsolatban egy
közleményt jelentettünk meg a városi honlapon, amelyben egyúttal a hulladékudvarral
kapcsolatos tudnivalókról a lakosságot ismételten tájékoztattuk.



Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt. között létrejött Bérleti
Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Szentgotthárd, Baross G. utcában
(Jókai u. – Május 1 út között) lévő szennyvízcsatorna I. ütemének rekonstrukciójának
munkáit. A kivitelezés várhatóan szeptemberben elkezdődik. Kivitelező: Vasivíz ZRt.



Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt. között létrejött Bérleti
Üzemeltetési Szerződés alapján megtörtént a Szentgotthárd I. számú szennyvízátemelő
nyomóvezeték rekonstrukciója (9 fm hosszú NA300 védőcső elhelyezése, közút alatti
átvezetés), valamint 32 db fedlap és a hozzá tartozó szintbehelyező gyűrűk cseréje a
Széll K. téren és Füzesi úton a Magyar Közút NZrt. felújítása által érintett útszakaszon.
Kivitelező: Vasivíz ZRt.



Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt. között létrejött Bérleti
Üzemeltetési Szerződés alapján a városi szennyvíz-csatorna hálózaton az alábbi
munkálatokat tervezik a közeljövőben megkezdeni, illetve elvégezni:
o az Ipari Park, illetve a gimnázium területén lévő szennyvíz-átemelők
üzemeltetésre történő átvétele, illetve rekonstrukciója;
o Madách utca végén lévő hiányzó szennyvíz gerincvezeték terveztetése,
engedélyeztetése, jövő évi kivitelezéssel;
o a város területén lévő szennyvíz-átemelő folyamatirányítási
rendszerének kiépítése.

 Megtörténtek az alábbi fakivágási munkák:
o Mártírok út 9. számú társasház előtti közterületen lévő 4 db fenyőfa
kivágása és kituskózása
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o Mártírok út 11. számú társasház előtti közterületen lévő 6 db fenyőfa
kivágása és kituskózása
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.
 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 Képviselő-testület a vis maior pályázat
benyújtásáról.
A kivitelezési munkák elkészültek (kivitelező: Utplan ’95 Kft.), a támogatást sikeresen
elszámoltuk, a pályázat lezárult.


2020. augusztus 14-17 között ismét nagy esőzések voltak Szentgotthárd területén,
amely jelentős károkat okozott az önkormányzati utakban, a csapadékvíz-elvezető
rendszereken. A káreseménnyel kapcsolatos támogatáshoz szükséges előzetes
igénybejelentést megtettük a Kincstár felé, akik a helyszíni szemle időpontját 2020.
szeptember 3-ra tűzték ki. A helyszíni szemlén részt vesz a Magyar Államkincstár, a
Vas Megyei Kormányhivatal, a Katasztrófavédelem és a Belügyminisztérium egy-egy
képviselője. A szemlét követően nyújtható be a pályázati igény, melyhez a Képviselőtestület határozata is szükséges lesz.

A Kincstár a pályázatokat részletes véleményének egyidejű csatolásával, 14 napon belül küldi
meg a Belügyminisztérium részére. A pályázatról a miniszter a pályázat beérkezésétől
számított 90 napon belül dönt.


2020. szeptember 03-i felhőszakadásszerű esőzés után újabb vis maior bejelentést
tettünk a Magyar Államkincstár részére négy helyszínen az önkormányzati
utakban és a csapadékvíz-elvezető rendszereken keletkező káreseményekkel
kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatos helyszíni szemle kitűzésére még nem került
sor.



A V/5/2020. számú Határozat alapján szerződést kötöttünk az Őr-Nyék
Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvánnyal a Szentgotthárd, Árpád út
végétől (Szentgotthárd településnév vége jelzőtáblától) Apátistvánfalva irányába
az utolsó lakóház után az összekötő út mellett lévő kőkeresztig, illetve a Zsidahegyi bekötőúton a városrész végét jelző településnév tábláig az utak
környezetében (útpadka, árok, zöldterület, utak melletti „beállókban”) az elszórt
hulladék legalább évi 3 (három) alkalommal történő összegyűjtésére. Az első
hulladékgyűjtési akció megtörtént.



Megrendeltük és elkészült a Szentgotthárd 1612. hrsz.-ú ingatlanon az Európa
útról nyíló - Szentgotthárd 1608-1611. hrsz-ú ingatlanok által alkotott - ipari
terület feltáró út műszaki tervdokumentációja. Tervező: Vé-Ko Invest Beruházó és
Tervező Kft.
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Megrendeltük és elkészült a Szentgotthárd, István király utcában 3 darab
forgalomcsillapító burkolatszint emelés műszaki tervdokumentációja. Tervező:
Vé-Ko Invest Beruházó és Tervező Kft.



Megrendeltük és elkészült a Szentgotthárd kerékpárutjainak forgalomtechnikai
felülvizsgálata. Tervező: Vé-Ko Invest Beruházó és Tervező Kft.



Az engedélyező hatóság kiadta a Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó 0,4 kV-os
villamos-energia ellátásának építési engedélyét. Jelenleg a vezetékjog
bejegyzésével kapcsolatos földhivatali eljárás van folyamatban.



Megrendeltük és elkészült a Szentgotthárd, Apátistvánfalvi úton a volt
hulladéklerakó bejáratának (0112/23hrsz.) felújítási munkái. Kivitelező: Utplan
’95 Kft.



Megrendeltük és elkészültek a burkolati jel festések a város területén. Kivitelező:
ÚT - PIKTOR Kft.



A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján a
„Szentgotthárd általános iskola és uszoda” bevédésére kiépült árvízvédelmi töltés
vízjogi üzemeltetési engedélye lejárt, ezt szükséges megújítani. Mivel a korábbi
engedély kiadása óta (2004) jelentős változások történtek az érintett területen
(termálfürdő, szálloda, társasház építése), ezért szükséges a meglévő tervek
megújítása, melyet megrendeltünk. Tervező: Vízéptek Bt. Teljesítési határidő:
2021. február 15.



Megrendeltük a Szentgotthárdi zárt-csapadékcsatorna hálózat mosatási munkáit az
alábbi helyszíneken:
o Kossuth L. u. 15 és a Várkerten keresztül a Rábáig
o Bethlen G. utca Széchenyi utca – Árpád utca közötti szakasza
o Hunyadi utcában a kínai áruháztól a buszmegálló csatlakozójáig
o Május 1 utcában a Hunyadi úttól a nyílt árokig a kaszagyári kerítés mentén
o Rábatótfaluban a Váci M. utca előtti áteresz
o Máriaujfaluban a Parkerdő utcában
o Kis utca 13-15 számú házak között induló út alatti áteresz
o Árpád utcában a Honvéd úti kereszteződéstől a kettős körforgalomig

Kivitelező: Vasi HEPI Bt. Teljesítési határidő: 2020. szeptember 30.


Szerződést kötöttünk és elkészült a Szentgotthárd területén található vízelvezető
rendszerek karbantartása az alábbi helyszíneken: Szentgotthárd-Rábafüzes, Móra
F. utca; Szentgotthárd-Rábakethely, Kethelyi út, Nyírfa utca; SzentgotthárdFarkasfa, Belsőszeri út, Fővég utca; Szentgotthárd, Arany János utca; Kossuth és
Kethelyi utcákban 60 db oldalbeömlős víznyelőrács tisztítása. Kivitelező: SZET
Szentgotthárdi Kft.
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Elkészült a Szentgotthárd, Alsó utcai vízelvezető rendszer felújítása is. Kivitelező:
Utplan ’95 Kft.



Szerződést kötöttünk a Szentgotthárd, Zsidahegyi út deltájának felújítására.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. Teljesítési határidő: 2020. november 15.



Szerződést kötöttünk nagy felületű burkolat javítási munkákra az alábbi
helyszíneken: a Kis utca Bem utcai kereszteződése előtti 25 méteres szakaszon, a
Felsőpatak utca felső szakaszán, a Gárdonyi utcában a Lipa Hotelhez vezető cca.
45 méteres járdaszakasz, a Széchenyi utca 21 számú ház előtti cca. 35 méteres
járdaszakasz, Jókai utca Baross G. utcai kereszteződése előtti cca. 16 méteres
járdaszakasz.



Árajánlatot kértünk a Kiserdő utca mart aszfaltos és kőzúzalékos felújítására is. 4
helyre küldtük ki az ajánlati felhívásokat. Mart aszfaltos javításra nem érkezett
árajánlat. A kőzúzalékos javításra érkezett legkedvezőbb ajánlat is meghaladja a
költségvetésben rendelkezésre álló összeget.



Megrendeltük, illetve a közterület-felügyelők jelzései
Szentgotthárdi Kft. folyamatosan végzi az alábbi feladatokat:
o
o
o
o



alapján

a

SZET

Elszórt hulladék összegyűjtése;
Úthibák, ütőkátyúk javítása;
Közúti jelzőtáblák cseréje, igazítása, kihelyezése;
Víznyelő aknák, rácsos folyókák tisztítása, helyreállítása

Az önkormányzati utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti jelzések
elhelyezése, illetve eltávolítása (megállási, illetve várakozási tilalom elrendelése,
behajtási tilalom elrendelése stb.) a jogszabályok szerint a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik, mellyel évente egyszer az októberi testületi üléseken foglalkozik.
Az októberi ülésig az alábbi ideiglenes közútkezelői intézkedéseket hoztuk:
o „Megállni tilos” tábla kihelyezése a Deák F. utca elejére a Széchenyi utcai
kereszteződés felől
o Árpád utca, 22.00 – 6.00-ig kiegészítő táblával ellátott „Megállni tilos” tábla
bevonása
o Hunyadi úti múzeumnál 2 db behajtani tilos tábla cseréje 2 db mindkét oldalról
behajtani tilos táblára, 1 db kivéve lakók tábla helyett 1 db kivéve engedéllyel
kiegészítő tábla cseréje.
o Műfüves pályához mindkét oldalról behajtani tilos táblák kihelyezése +
kiegészítő táblák kivéve engedéllyel, kivéve személyszállítás
o ÁFÉSZ udvar Kossuth L. úti kijáratához tükör és elsőbbségadás tábla
kihelyezése
o Információs tábla áthelyezése Andante Étterem melletti szennyvízátemelő
területéről (nem látszott az átemelőt takaró sövénytől)
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o Elsőbbségadás tábla kihelyezése Máriaújfalui és Radnóti úti játszótérhez





Lecseréltük az alábbiakban felsorolt kopott közlekedési táblákat.
o STOP táblák: Bethlen-Széchenyi, Vörösmarty-Széchenyi, Vörösmarty-Árpád,
Madách-Duxler, Kis u-Máriaújfalui út, csak oszlop csere Fővég-Farkasfai u.
o Megállni tilos tábla: Pável Á. ltp. (kutyakozmetikával szemben)
o Elsőbbségadás tábla: Móricz Zs. u. – Május 1 u., Baross G. u.
o Elsőbbségadás tábla cseréje STOP táblára Gárdonyi-Hunyadi (Magyar Közút
NZRt. kérésére)
A 194/2019. számú Képviselő-testületi határozat foglaltakkal kapcsolatban az
alábbiakról intézkedtünk:
o Felszólítottuk a Rózsa F. utcában a Mária szobor környezetében lévő ingatlan
tulajdonosát az út melletti balesetveszélyes sövény nyírására.
o Árajánlatot kértünk a Petőfi utca Zsida-patak felöli végében lévő
villanyoszlopra közvilágítási lámpatest felszerelésére. Sajnos lámpatest
felszerelésére nincs mód, mivel azon az oszlopon nincs közvilágítási szál.



Továbbá a 194/2019. számú Képviselő-testületi határozat alapján elrendeltük az alábbi
tábla-kihelyezési munkákat:
o 1 db „Várakozni tilos” tábla kihelyezése az Új utcai csatlakozáshoz „50 m”, és
Útpadkán történő megállási (várakozási) tilalom kiegészítő táblákkal.
o 1 db új 30 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezése az István király utcában,
továbbá 1 db 30 km/h sebességkorlátozó tábla bevonása.
o 2 db útszűkületet jelző tábla kihelyezése Szentgotthárd-Rábafüzes, Déryné
utcába 2271 hrsz-ú ingatlan előtti útszakaszra
o 1 db Megállni tilos tábla bevonása Szentgotthárd-Rábafüzes, Alkotmány út
2364 hrsz-ú ingatlanon lévő út kihajtó ága után nyugati irányban
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.


A 223/2019. számú Képviselő-testületi határozat alapján az alábbi intézkedéseket
tettük:
o Az István király utca 0+280 km szelvényében lévő forgalomtechnikai küszöböt
megszüntettük;
o A Szentgotthárd 12/3. hrsz.-ú közforgalom elől el nem zárt magánút ki-, illetve
bejáratainál lévő forgalomtechnikai küszöbök helyére, illetve a parkoló
közepére új burkolatszint emelések kivitelezésére pedig árajánlatot kértünk,
megterveztettük;
o Az István király utca keleti oldalán a Kilián Gy. utca – Kossuth l. utca teljes
szakaszára kiterjesztettük a megállási tilalmat;
o A Szentgotthárd-Rábafüzes 2239. hrsz.-ú közút 2250 – 2245. hrsz.-ú
ingatlanok közötti szakaszára a 3,5 tonnás súlykorlátozó jelzőtáblák
kihelyezése megtörtént.
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o Rábatótfalu, Akác utcában 20 km/h-ás sebességkorlátozó tábla, illetve az utca
Felsőpatak utcai kereszteződéséhez forgalomtechnikai tükör kihelyezése
megtörtént.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.


Megrendeltük és elkészült a Hársas tónál lévő játszóeszköz felújítása (tetőcsere,
csúszda csere, kisebb állagmegőrző javítások). Kivitelező: Laczó Péter ev.



Megrendeltük és elkészült a Hársas tónál, illetve az 1956-os emlékparknál lévő kültéri
bútorok felújító festése. Kivitelező: Cziráky László ev.



Megrendeltük és elkészült a város területén 20 db köztéri pad felújítása (csiszolás,
lazúrozás, festés). Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



2020. március 3 –án helyszíni bejárást tartottunk a Játszóterek üzemeltetőjével (SZET
Szentgotthárdi Kft.) közösen a Szentgotthárd város közterületein lévő Szt/366210/2019. számú megállapodásban megnevezett játszóterek állapotának felmérésére.
(Várkert 23/1 hrsz., Liget 1121/1 hrsz., Pável Ágoston lakótelep 1400/25 hrsz.,
Radnóti úti 475/47 hrsz., Brenner J. tér 316 hrsz., Máriaújfalu 2723 hrsz.)
A bejárást követően megbízási szerződést kötöttünk Szentgotthárd Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő játszótereken javítási munkák elvégzésére.
Megbízási szerződés tartalma:
Játszótereken lévő játékelemek fa- és fémszerkezetek állagmegóvó festése
Várkert Játszótér:
Kombinált mászóka II. középső mászókötél cseréje
Spika és Rugós kakas elbontása, új alaptest készítése
Mászókás csúszda padozat cseréje küszöbbel
Liget Játszótér:
Zumdorf torony padozat cseréje két szinten
Sarok mászóka kötél elem cseréje, valamint a megrongálódott műfű cseréje 3 m2
Függő karusszel acélsodrony cseréje
Teljesítési határidő: 2020. szeptember 15.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.


Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó
beszerzésekre vonatkozó szabályzata alapján ajánlatkérések közvetlen megküldésével
eljárást folytatott le „Szentgotthárd – Zsida Ravatalozó épület helyreállító kivitelezői
munkáira”, ez alapján szerződés kötött a Pannon Archicon Kft. – vel. A kivitelezői
szerződés aláírásra került.
Beruházás keretén belüli munkálatok:
- hátsó falazat alapozásának szakaszos alábetonozással történő megerősítése,
mélyítése – meglévő alapok feltárása
- felmenő falazatok megerősítése falvarrás technológiával
- falvarrással együtt a repedések kiinjektálása, összeragasztása
- épület körül szivárgó rendszer kiépítése
- felszíni vizek elvezetése tereplejtések kialakításával
- tetőről lefolyó vizek zárt rendszerű elvezetése, meglévő árokba elvezetve
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A kivitelezés befejezési határideje: 2020. október 30.
 Megrendeltük és elkészült Szentgotthárd, Közös Önkormányzati Hivatal (9970
Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) közlekedő helyiség világítás átépítésének munkálatai:
16 db falikar és 1 db mennyezeti csillár felszerelése


Megrendeltük és elkészült a Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház 3 x 25 A-os
teljesítmény bővítése.



Megrendeltük és elkészült a Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház épületénél 3
x 25 A-os fogyasztás mérőhely és mért fővezeték kialakításának villanyszerelési
munkái
(áramszolgáltatói mérőhely kialakítása légvezetékes csatlakozóval, mérőhely átalakítás,
„mért” fővezeték kiépítése/kiváltása 3 fázisú rendszerre, a váróteremben lévő 24 modulos
főelosztóból akadálymentes WC helységhez szükséges 2 db betáplálás kiépítése)


Megrendeltük és elkészült a Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház épületen
belüli internet üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése, valamint a beszerzett
eszközök beüzemelése. (Mikrotik router beüzemelése, hozzáférési pont beüzemelése 2
db, végpontok szerelése, beszerzett eszközök kiszállítása – beállítása, helyszínen
kábelvégpontok elkészítése, dokumentáció).
A beruházással a háziorvosi rendelő internet ellátása is megvalósításra került.


Megrendeltük a Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház talajjal érintkező
szerkezeteinek épületdiagnosztikai vizsgálatát és szakértői vélemény elkészítését a
vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően.
Helyszíni bejárás, műszeres légállapot- és tapintófejes felületi nedvességmérés, roncsolásos
mintavétel Ø20 mm átmérőjű fúrószárral és darabos mintavétel megtörtént.
Minták laborvizsgálatát (só és nedvességtartalom) követően elkészül a szakértői vélemény és
felújítási javaslat a nedvesedés megszüntetésének lehetőségére.


Megrendeltük és elkészült Szentgotthárd - Máriaújfalu játszóterén található elemek
állagmegóvó festése. Kivitelező: Kardos József E.V.



Szentgotthárd – Farkasfa orvosi rendelőben biztosításra került az Önkormányzat
részéről az internet szolgáltatás. Internet előfizetés szerződés aláírásra került, a rendelő
háziorvos részére a mobil internet stick átadása megtörtént.



Megrendeltük és elkészült Bukits Zoltán (T-18-0235) statikus tervező által készített
Szentgotthárd SZEOB Tótágas Bölcsődéje (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.)
óvodai foglalkoztató falazati süllyedés felülvizsgálata, statikai szakvélemény
készítése.



Megrendeltük és elkészült a SZOI Széchenyi Általános Iskola - rongálásból
keletkezett villámvédelmi rendszerének helyreállítási munkálatai.
Helyreállításra került:
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teljes villámvédelmi rendszer eredeti állapotba történő helyreállítása,
villámvédelmi vizsgálat elvégzése – villámvédelmi jegyzőkönyv kiállítása
lapostetőn található szellőzősapkák, lombfogó kosarak pótlása
IP 65-ös dobozajtó pótlása, visszaszerelése
fém kábelcsatornák, tetőventillátor palást helyreállítása



Megrendeltük a Szentgotthárd, Arany János utca 5. szám alatti lakó épülettel
kapcsolatosan a lakossági bejelentés alapján a lábazatán látható nedvesedés miatti
épületdiagnosztikai vizsgálatot és az erre vonatkozó szakértői vélemény elkészítését.
A helyszíni bejárás, a meglévő állapot rögzítésére részletes állapotfelméréssel, a nedvesedés
okainak és eredetének ismertetése helyszíni mintavételek és a minták laboratóriumi vizsgálata
megtörtént. Minták laborvizsgálatát (só és nedvességtartalom) követően szakértői vélemény
és felújítási javaslat: műszaki- és a gazdasági optimum által kiválasztott technológiával a
nedvesedés megszüntetésének lehetőségére.


Szt/2091-16 /2020. számú keretmegállapodás alapján megrendeltük és elkészültek az
alábbi munkálatok:
 SZEOB Játékvár Óvodája: vizesblokk helyiségekben található pisszoár
vezérlőpanelek cseréi, valamint az óvoda udvaron tuskókiszedése, terület
rendezése, füvesítése
 Rendelőintézet Szentgotthárd (Hunyadi u. 18.): gázkazánok javítása- Wolf
gyújtóégő felújítása
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: villanyszerelési munkálatok (mérőhely
kialakítása, belső villamos hálózat szerelése, hálózat bővítése, hálózatfejlesztési
díj)
 Városi Gondozási Központ: szennyvízvezeték kiváltása, valamint a hátsó
bejáratnál lépcső helyreállítása, javítása
 Móra Ferenc Városi Könyvtár: keringető szivattyú csere
 Gyógyszertár homlokzatára felszerelt ledfal villanyszerelési munkálatok utáni
helyreállító munkálatai



Szt/2091-16 /2020. számú keretmegállapodás alapján megrendeltük az alábbi
munkálatok:
 Rendelőintézet Szentgotthárd (Hunyadi u. 18.): kerékpártároló szilárd
burkolatának kiegészítése
 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal: épület főbejárata melletti lábazat
felújítás
 Móra Ferenc Városi Könyvtár: gyermekkönyvtár közlekedő: fűtési rendszer
felülvizsgálata, javítása, gyermek WC - ben fűtés kiépítése
 Szentgotthárd – Jakabháza Művelődési ház: eresz javítása, rendelő bejárata feletti
előtető javítása, rendelő bejáratánál a sérült járólap javítása
 Rendelőintézet Szentgotthárd (Rákóczi út 5.-7.): főbejárat sérült lépcsőfok javítása
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Szt/2091-16 /2020. számú keretmegállapodás alapján árajánlatot kértünk az alábbi
munkálatokra:
 Rendelőintézet Szentgotthárd (Hunyadi u. 18.): hátsó udvari világítás kiépítése
parkoló felé
 Tekepálya: öltöző zuhanyzó helyiségnél falvizesedés megszüntetése, gépi
szellőztetés kiépítése vizesblokk előtérnél, ÁNTSZ határozat alapján
 SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnok: tornaterem öltöző nyílászáró
csere, távnyitás kiépítése- ÁNTSZ által előírt követelménynek megfelelően
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: kialakított új irodahelyiségben
elektromos fűtőtest elhelyezése, fűtés biztosítása
 Móra Ferenc Városi Könyvtár: emeleten zuhanyzó helyiségben a szennyvízszag
megszűntetésére bűzelzáró beépítése, szellőzőcső kivezetése helyiségen kívülre
 Rendelőintézet Szentgotthárd (Hunyadi u. 18.): keringető szivattyú csere



Megrendeltük és elkészült a SZOI Széchenyi Általános Iskola és SZOI Vörösmarty
Mihály Gimnázium Sportcsarnok öltözőinek és folyosójának festési munkálatai.



Megrendeltük és elkészült Szentgotthárd, Közös Önkormányzati Hivatal
tetőfelújításának engedélyezési és kivitel tervdokumentációja. A munkálatokra
örökségvédelmi engedélyt kaptunk, amely 2020. január 30-án jogerőssé vált. A
kivitelezési munkálatok várható költségeire előzetes árajánlatot kértünk.



A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületén a használaton kívüli
balesetveszélyes kémények bontását az örökségvédelmi hivatal engedélye alapján
megtörtént. Az I. ütemben az épület kelet - nyugati irányú tömbjének déli (parkoló
felöli) oldalán 1 db, illetve északi (belső udvar felöli) oldalán lévő 5 db összesen 6 db
kéménytest tetősík alá történő visszabontása történt meg. Kivitelező: SZET
Szentgotthárdi Kft.



A közterület felügyelők 2020. 01. 01 – 2020. 09. 07-ig testületi ülés óta eltelt
időszakban a feladat meghatározásunkban körülírt kiemelt területeken naponta az
egyéb területeken pedig legalább hetente biztosították az egyenruhás jelenlétet, amely
során a két ülés között eltelt időszakban a következő intézkedések történtek:
o Kiadott közterület-foglalási engedélyek helyszíni ellenőrzése 19 esetben
o Reklámtábla kihelyezésének ellenőrzése: 9 esetben
o Közterület-bontási engedélyek helyszíni ellenőrzése: 3 esetben, illetve 4
esetben felszólítás helyreállítási határidő betartására
o Közutakkal kapcsolatban:
 Közúti jelzőtáblák helyreállításával kapcsolatban 14 esetben
 útburkolat hibák esetén 28 esetben
 sárfelhordásnál 9 esetben
 üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett járműveknél 2 esetben
felszólítás, illetve 5 esetben figyelmeztetés után a tulajdonos
elszállíttatta;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

mozgásában korlátozott személyek jogszerű parkolása esetén 16
ellenőrzés, 14 esetben figyelmeztetés
Gondozatlan kaszálatlan területek ellenőrzése felszólítás 65 esetben (írásban
45 esetben, szóban 22 esetben), kényszerkaszálás 3 esetben
Közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése esetén intézkedés 27 esetben
Közlekedési szabályok megsértése esetén helyszíni bírság 10 esetben
Parkolási szabályok megsértése esetén figyelmeztetés 114 esetben
Hatósági jelzés, vagy lejárt műszakival 30 napon túli közterületen történő
parkolás esetében 6 esetben figyelmeztetés
veszélyeztetés kutyával 6 esetben figyelmeztetés, feljelentés 7 esetben
zöldterületen parkolás figyelmeztetés 18 esetben, helyszíni bírságolás 9
esetben
kérelem jogosságának kivizsgálása 4 esetben
kutya sétáltatók ellenőrzése 36 alkalommal

PÉNZÜGY
Költségvetési feladatok
Az intézményi könyvviteli, pénzügyi, számviteli feladatok ellátása. Kapcsolattartás az
intézményvezetőkkel, adatszolgáltatás az előirányzat felhasználásról.
Önkormányzati pályázatok pénzügyi, számviteli feladatainak ellátása. A létrehozott
beruházások számviteli aktiválása.
Az önkormányzati vagyon - ingatlan kataszter, analitikus nyilvántartás: nagyértékű-kisértékű
eszközök - számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás.
A vagyonkezelésbe adott eszközök folyamatos nyomon követése vagyonkezelő részéről
kapott nyilvántartás alapján.
A havi könyvviteli zárások, a havi és negyedéves bevallások két települési önkormányzati,
tárulási, négy nemzetiségi önkormányzati szinten , valamint az általuk fenntartott
intézményeknél is.





MÁK felé havi adatszolgáltatások megküldése
KSH felé statisztikai jelentések késztése és továbbítása
Segélyek kifizetése, elszámolása
Bankoknak adatszolgáltatás: MKB, Otp Bank Nyrt

Adóhatósági munka:
A féléves egyenleg értesítések postázásra kerültek.
Állandó feladatok:
A napi banki és postai befizetések könyvelése folymatosan történik.
Benyújtott bevallások ellenőrzése, feldolgozása folyamatosan történik.
Ugyancsak folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező bejelentkezők és a megszűnt vállakozók,
vállalkozások adatait,bevallásait.
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A beérkező kérelmekre adóigazolások, hatósági igazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási
adó- és értékbizonyítványok kiállítása,túlfizetések kiutalása, valamint határozatok hozatala
folyamatosan történik.

HATÓSÁGI és KOORDINÁCIÓS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd háromfős képviselő-testületének tagjai
közül július 1-jével lemondott Judt Nándor József nemzetiségi képviselő, július 15-ével pedig
Paukovts Helmut Tibor nemzetiségi elnök. Ezt követően a 2019. október 13. napján
megtartott nemzetiségi önkormányzati választás eredménye alapján a települési német
nemzetiségi képviselő-testületbe be nem került két nemzetiségi képviselőjelölt (Gaál Tibor
József és Polgár András) úgy nyilatkozott, hogy nem vállalja a nemzetiségi önkormányzati
képviselői tisztséget. Mindezek alapján Szentgotthárd Város Helyi Választási Bizottsága
megállapította, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd képviselőinek a
száma a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá csökkent, ezért a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 69. § (2) bekezdése és a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 309. § (2) bekezdése szerint a két üres képviselői helyre időközi
választást tűzött ki 2020. október 25. napjára. A Helyi Választási Bizottság határozata a
határidőket tartalmazó mellékletével együtt, valamint a Helyi Választási Iroda választási
hirdetménye megtalálható a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal földszinti
hirdetőtábláján, valamint a hivatal.szentgotthard.hu portálon, a „Helyi Választási Iroda” című
bal oldali menüpontban.

ÖNKORMÁNYZATI és TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK
Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj pályázat 2020.
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014-ben Széll Kálmán nevével alapította meg a
szentgotthárdi diákok támogatására létrehozott pályázati lehetőséget. A vonatkozó rendelet
alapján a középiskolás kategóriában 5 főt támogat az Önkormányzat, a felsőfokú oktatásban
résztvevők közül pedig 3 főt. Az ösztöndíj 10 hónapra szól, a mértéke a középiskolásoknak
5.000,- Ft/fő/hó, a felsőoktatásban tanulók számára 10.000,- Ft/fő/hó. Az Önkormányzat idei
év nehézségei ellenére is meghirdette az ösztöndíjpályázatot, amelynek beadási határideje
ezúttal is augusztus 31. volt. A határidőig összesen tizenöt pályázat érkezett: 8 fő
középiskolás és 7 fő felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató adta be a témavázlatát.
A bíráló Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság szeptemberben fogja megtárgyalni a beérkezett
témavázlatokat.
Felsőoktatás

1.

Név

Iskola

Gáspár Boglárka

Nemzeti Közszolgálati
Egyetem

Dolgozat cím
Napelemfarm, mint a
fenntartható jövő egyik
eszköze
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2.

Lang Márk

ELTE SEK

3.

Kozma Eszter

4.

Szunyog Tímea

ELTE Pszichológiai Kar
ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Kar

5.

Dancsecs
Domonkos

6.

Eötvös Loránd
Gömbös Dorottya Tudományegyetem ELTE

7.

Kovács Anna
Ágnes

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem

Corvinus Budapest

Egyházi iskola
Szentgotthárdon?
GotthardApp
Egészségtudatos élet
Szentgotthárdon
Kötöttségoldó
gondolkodás - A háztáji
gazdálkodás segítése
Szentgotthárdon
Közösségfejlesztés,
elsősorban ifjúságnak
szóló programlehetőségek
Szentgotthárdon
Az informatika a jövő

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

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

Rendeletek felülvizsgálata:

-14/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete:
a lakbérek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára a 2020. októberi
testületi ülésen kerül sor a lakáskocepció tárgyalása során.
-15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelete:
a helyi környezet- és természetvédelem szabályairól szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára a mostani testületi ülésen kerül sor a környezetbveédelmi beszámoló
tárgyalása során.
-16/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelete:
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen módosítást nem igényel.
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-17/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelete:
a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet módosítására , a
felülvizsgálatára a 2020. októberi testületi ülésen kerül sor a lakáskocepció tárgyalása során.
-18/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelete:
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes
elhelyezéséről szóló 4/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítása változtatást nem
igényel.
-19/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelete:
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen módosítást nem igényel.
-20/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelete:
a temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítást nem igényel.

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE
2020. augusztus
Képviselői felvetés az elmúlt időszakban nem volt.

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, 2020. szeptember 7.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2020. szeptember 7-én

CÍME

KIÍRÓ

SZEOB Játékvár Óvoda
TOP-1.4.1-15-VS1bővítése és energetikai
2016-00019
felújítása

Arany
János
Iskola
energetikai
fejlesztése TOP-3.2.1-15-VS1Szentgotthárdon
2016-00011

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

HAT.SZÁM

103/2016.
78/2018.
166/2018.
86/2019.

139/2016.
167/2018.

156/2016.
269/2018.

TELJES
ÖSSZEG

195.077.835,-

203.943.120,-

333.215.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

150.000.000,43.401.687,-

158.818.397,-

299.765.000,20.632.815,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Záróbeszámoló benyújtva.
Használatbavételi
engedély
1.676.148,véglegessé vált.
7.407.422,Projekt
záró
helyszíni
(további nem
ellenőrzéssel
lezárva,
de
elszámolható)
fenntartási időszak még nem
13.340.747,indult el.

45.124.723,-

1.224.638,-

Projekt
záró
helyszíni
ellenőrzéssel lezárva 2020.09.02én, de a fenntartási időszak még
nem indult el.
Éves garanciális felülvizsgálat
megtörtént.
Kivitelezés és Műszaki átadásátvételi eljárás lezárult.
A záró beszámolót és elszámolást
benyújtottuk.
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CÍME

KIÍRÓ

A Szentgotthárdi Ipari
Park
TOP-1.1.1-15-VS1alapinfrastruktúrájának 2016-00003
fejlesztése

TOP-2.1.2-15-VS12016-00002

Zöld város kialakítása

Városarculat
és
termék fejlesztése

helyi

AT-HU
Ausztria
Magyarország

HAT.SZÁM

102/2016.

138/2016

- 166/2016

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft 0,- Ft

239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft 0 Ft

100.000,- €

a
Támogatói
döntést még nem 15.000,- €
kaptuk kézhez

MEGJEGYZÉS
-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)
2. ütem elkészült, jelenleg 3. ütem
folyamatban.

A projekt lezárult. A fenntartási
időszak
2021.
januárjával
kezdődik.
Városarculati elemek elkészültek,
sportpark (Várkert) és ledfal
(Gyógyszertár melletti falon)
telepítésre került. Projekt zárása
folyamatban. Helyszíni ellenőrzés
volt 2020 szeptember elején.
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CÍME

Sportpark
kialakítása

KIÍRÓ

és

Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

HAT.SZÁM

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

MÁK Vas
Igazgatóság

Megyei

TELJES
ELNYERT
ÖSSZEG
ÖSSZEG
0,- Ft
(nem
pénzbeli
támogatást
elbírálás alatt
nyerhetünk,
hanem
az
eszközöket)
361.000,- Ft

324.900,- Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

8.890.000,- Ft
(futókör
esetén)

1 db sportpark
lezárult.

36.100,- Ft

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

kivitelezése
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

TOP
Társadalmi
és
környezeti
szempontból
Nemzetgazdasági
fenntartható
Minisztérium
turizmusfejlesztés:
172/2017
Regionális Fejlesztési
Időutazó
múzeum
az
145/2019
Programokért
egykori
ciszter
37/2020
Felelős
Helyettes
udvarházban
Államtitkársága
TOP-1.2.1-16-VS1-201700005

Költségnövekményre vonatkozó
kérelmünket
benyújtottuk,
100.110.682,- Ft összegben. A
kivitelezés
befejeződött.
Lefolytattuk a közbeszerzési
eljárást a tematikus szobák
kialakítását
célzó
kiállítási
program, valamint a fogadótér
312.098.737,- Ft 199.991.746,- Ft 112.106.991,- Ft és
kávézó
bútorozásának
megvalósítására.
Tematikus
szobák
kialakítása:
nyertes
ajánlattevő
Private
Moon
Studios Bt. Fogadótér és kávézó
bútorozás, nyertes akjánlattevő:
Asztalos-Kovács Kft. A projekt
fizikai befejezésének tervezett
napja: 2021.06.30.

Önkormányzati
KOLOSTOR épület 28 db feladatellátást
ABLAK FELÚJÍTÁSA a szolgáló fejlesztések 98/2019
keleti homlokzaton
támogatása
2018
Belügyminisztérium

22.365.404-, Ft

11.182.702

Megvalósítás
foylamatban,
határideje 2020. december 31.
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CÍME

KIÍRÓ

Muzeális
intézmények
szakmai
támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi
Ágoston
Program) 2018

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

1.320.000, Ft

Muzeális
intézmények
szakmai
támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi
Ágoston
Program) 2019

3.981.000,- Ft

Muzeális
intézmények
szakmai
támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi
Ágoston
Program) 2020

3-981.450,- Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

1.000.000, -Ft

2.000.000,- Ft

SAJÁT ERŐ

0,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

MEGJEGYZÉS
A múzeum állandó kiállításainak
bővítése interaktív elemekkel
Megvalósítás
megtörtént,
számlák
kifizetve.
Záró
elszámolás benyújtva.
A múzeum állandó kiállításainak
fejlesztése (kiálltási katalógus,
foglalkoztató füzet. kiállítások
promóciója)
pályázat
támogatásban
részesült.
A
támogatási szerződés megkötése
megtörtént.
A
kiállítás
katalógus, foglalkoztató füzet is
elkészült.
Kifizetés
még
folyamatban.
Pályázati
anyag
beadva,
tervezett beruházás a múzeuba
klíma berendezés beszerzése.
Támogatási
döntés
még
folyamatban
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CÍME

KIÍRÓ

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

Szentgotthárdi
Vasvári béke

csata

Mozi felújítása
VP6-19.2.1.-68-3-17

HUNGARIKUM 2019.

-

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS
Nyert!
Beszerzési
eljárás
folyamatban.
Első körös beszerzési eljárás
nem vezetett eredményre, nem
érkezett be ajánlat. Indikatív
árajánlat érkezett, beszerzési
eljárás folyamatban.

Őrség
Határok
Nélkül Egyesület
272/2017.
(Leader)

19.140.944,- Ft

elbírálás alatt

4.980.975,- Ft

VP – Leader –
Térségek
közti 175/2017.
együttműködés

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

1.500.000,- Ft

NYERT!
folyamatban.

707.175,- Ft

Nyert!
Ajtók beszerelése megtörtént,
filmek beszerzése folyamatban.

Őrség
Határok
Nélkül Egyesület
205/2018.
(Leader)

Agrárminisztérium

-

2.828.700,- Ft

4.000.000,-

elbírálás alatt

3.000.000,-

-

Megvalósítás

„A Szentgotthárd Települési
Értéktár népszerűsítése és könyv
Széll
Kálmánról”
címmel
megvalósult
a
proejkt,
beszámoló benyújtásra került.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

Szentgotthárdi
SPORTCSARNOK
Belügyminisztérium 142/2019.
fejlesztésének
befejező
munkálatai

150.000.000,- Ft 150.000.000,- Ft 0

SZEOB
Bölcsődéjének
bővítése

164/2019.

153.985.599,-

163/2019.
KT.hat.

36.347.700,- Ft

Hársas-tó
horgászturisztikai
fejlesztése

Tótágas
TOP-1.4.1-19-VS1férőhely2019-00012

TOP-1.2.1-15

153.985.599,-

0,-

36.347.700,- Ft

0,-

MEGJEGYZÉS
A befejező munkálatok I. és II.
üteme is zajlik. Kivitelező:
Szegletkő General Kft. Zárolt
TAO
összeg
lehívása
folyamatban. Várható befejezés:
2021.02.28.
NYERT
Támogatási
szerződés
megkötésre került, támogatási
előleg igénylés és tervezés
folyamatban.
Pályázó
a
Sporthorgász
Egyesületek
Vas
Megyei
Szövetsége,
Támogatási
Szerződést
aláírták.
Projektindító
sajtótájékoztató
szeptember
második
felére
várható, helyszíne: Vaskeresztes.
Előkészítési
szakasz:
2020.
október végéig. Ezt követően
folytatják le a közbeszerzési
eljárást. A projekt fizikai
befejezésének tervezett napja:
2021.12.31.
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CÍME

PKKE Színház felújítás

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

VP-LEADER
Élhető
vidékért99/2019. KT 6.139.434,- Ft
Települések
határozat
közösségi
célú
fejlesztése

ELNYERT
ÖSSZEG

4.525.321,- Ft

SAJÁT ERŐ

1.719.781,- Ft

MEGJEGYZÉS
Pályázat nyert! A felújítás
várhatóan 2020 novemberében
kezdődik
el.
Hangtechnikai
eszközök beszerzése folyamatban
van.
Pályázat nyert! A kombinált
játszóvár telepítése a Várkertben
megtörtént. Az információs
táblák beszerzése és telepítése
2020.
december
31-ig
megtörténik.
Nyert! Támogatás összege: 1,8 M
Ft.
Határidő
hosszabbítást
kértünk
a
támogatás
felhasználására, 2021. december
31-ig. Kérelmünk elbírálása
folyamatban.

Ciszter
tanösvény
VP6-19.2.1.-68-2-17 225/2019.
kialakítása és a várkerti
Térségi
turisztikai KT
játszótér
kalandparkká
attrakció fejlesztés határozat
történő továbbfejlesztése

19.348.430,- Ft

10.909.313,- Ft

7.739.622,- Ft

Közös kultúra, közös érték Bethlen
Gábor
- Szentgotthárd és Szépvíz Alapkezelő Zrt.
kulturális kapcsolatának TTP-KP-1-2020/1erősítése
000415

1.918.686,- Ft

1.800.000,- Ft

0,- Ft

A
lendvai
bronzöntő
Emberi Erőforrások
műhely c. rendezvény
Minisztériuma
előkészítése
VI/1896-3/2020
Szentgotthárdon

1.000.000,- Ft

1.000.000,- Ft

0,- Ft

A
rendezvény
megvalósult.
Elszámolás folyamatban.

100.000,- Ft

Pályázatot
nyújtottunk
be
színháztechnikai berendezések
beszerzésére.
A
kérelem
elbírálása folyamatban.

Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

Belügyminisztérium -

496.300,- Ft
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

KOLOSTOR
épület
ABLAKOK
Belügyminisztérium 38/2020.
FELÚJÍTÁSA II. ütem

HUNGARIKUM 2020.

Agrárminisztérium

Emléktábla avatása és
ünnepi megemlékezés IV.
Károly magyar király Nemzeti
visszatérési
kísérletének Alap
100.
évfordulója
alkalmából

Kulturális

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

34.118.793,-

-

17.059.397,-

-

3.990.430,-

-

-

-

1.000.000,-

-

-

MEGJEGYZÉS
ELBÍRÁLÁS alatt
24 db „irodai” ablak és 30 db
folyosó ablak, 8 db toronyablak
felújítása
ELBÍRÁLÁS alatt
„Az épített környezet értékei
Szentgotthárdon”
címmel
kiadvány, kisfilm, kiállítás

A
pályázatot
benyújtottuk
jelenleg elbírálás alatt áll
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020.
gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló

évi

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület
2020. szeptember 16.-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről az
alábbi tájékoztatást adom:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését 3.432.500.000 Ft kiadási és
bevételi főösszeggel tervezte.
A Képviselő-testület által jóváhagyott - a költségvetési rendeleten átvezetett - kiadási és
bevételi főösszeg az I. félévben 91.744.842 Ft-tal csökkent, így 3.340.755.158 Ft-ra módosult.
A bevételek és kiadások teljesítésének alakulását az alábbiakban részletezzük:
Bevételi források és azok teljesítése:
(5. sz. melléklet)
Költségvetés módosított bevételi előirányzat főösszege:
Költségvetés teljesült bevételek főösszege:

3.340.755.158 Ft
2.409.471.508 Ft

A költségvetési bevételek Önkormányzati szinten összesen az I. félév végére 72,1 %-os
teljesítést mutatnak.
Mivel a bevételek I. félévi alakulását az előterjesztéshez melléklet táblázat részletesen
tartalmazza, ezért az alábbiakban csak néhány bevételi jogcímet kiemelve mutatjuk be azok
alakulását.
Működési bevételek
Az intézményi működési bevételek a félév folyamán 48,2 %-on teljesültek.
Közhatalmi bevételek
Az adóbevételek félévkor 55,9%-os teljesítést mutatnak. Az alábbi táblázatban a jelentősebb
adónemek kerültek kiemelésre.

Adónem

Eredeti
előirányzat

Módosított előir.

Teljesítés

Teljesítés
%
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Telekadó
Idegenforgalmi
adó
Iparűzési adó

15.000.000
30.000.000

15.000.000
30.000.000

6.702.369
14.602.634

44,7
48,7

1.228.000.000

1.125.000.000

632.685.157

56,2

Idegenforgalmi adót érintő változás: A 140/2020. (IV. 21.) Korm.rendelet 4. bekezdés 5. §.
alapján a rendelkezés hatálybalépésétől, 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő
időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell
megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított,
de a be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz.
Az 5. § alapján bevallott, de meg nem fizetett adónak megfelelő összegű vissza nem térítendő
költségvetési támogatásra a települési önkormányzat jogosult. Vissza nem térítendő
támogatást igényelhet a települési önkormányzat, a támogatás folyósítása nettó finanszírozás
keretében történik. A II. negyedévre kapott támogatás összege 1.746.500 Ft (3.493 db
vendégéjszaka után).
Gépjárműadó bevételünk a vírushelyzet miatt 2020.évben elvonásra került. 2019. évben ebből
az adónemből származó bevétel 28,6 MFt volt.
Támogatások
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása 54,9 %-on teljesült.
Eredeti előirányzata
409.529.369 Ft
Módosított előirányzata
447.666.937 Ft
Teljesült bevétel
245.661.407 Ft
Működési célú támogatás Nemzeti Egészségbiztosítás Alapból 74,6 %-on alakult az első
félévben.
Eredeti előirányzata
137.000.000 Ft
Módosított előirányzata
147.347.200 Ft
Teljesült bevétel
109.972.600 Ft

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
Ingatlan értékesítés címén 174.677 Ft bevételt (1,2%) realizáltunk.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás a vis maior támogatást tartalmazza, a várt
bevétel 8.606.219 Ft megérkezett az első félévben.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből származó bevétel a pályázatoknál jelentkező
költségnövekmények kiutalását tartalmazza (Várkert – 10.082.731 Ft, Arany J. Általános
Iskola – 16.358.025 Ft)
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Pénzmaradvány: A 2019. évi pénzmaradvány elszámolásakor pénzmaradványként
1.226.231.574 Ft-ot számoltunk el, mely elsősorban a leutalt nyertes pályázatok összege,
valamint az intézmények zárolt pénzmaradványa.

II. Kiadások alakulása
(1-2-3-4. melléklet)
(adatok forintban)
Kiadások
Eredeti
előirányzat
Működési kiadások 2.172.071.395
Működési kiadás / 63,3
összkiadás %
Felhalmozási
1.211.047.430
kiadások
Felhalm. kiadás / 35,3
összkiadás %
Támogatási
4.000.000
kölcsönök nyújtása
Támogatási kölcs. / 0,1
összkiadás %
Pénzforg. nélküli 29.000.000
kiadások - tartalék
Finanszírozási
16.381.175
kiadások
Finansz.kiad., %-a 0,47
Kiadások
3.432.500.000
összesen:

Módosított elői.

Teljesítés

Teljesítés %-a

2.158.280.361
64,6

879.550.287
67,7

40,8

1.007.610.777

389.979.807

38,7

30

30

13.159.379

12.883.590
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1

97,9

145.323.466
16.381.175

16.381.175

100

0,49
3.340.755.158

1,3
1.298.794.859

38,9

Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 38,9 %, ezen belül a működési
kiadások teljesítése 40,8 %, a felhalmozási kiadásoké 38,7 %.
Működési kiadások (megoszlása adatok Ft-ban)
Kiadások
Eredeti
Módosított elői.
előirányzat
Személyi
468.705.000
468.705.000
juttatás
Munkaadói
93.359.000
93.359.000
járulék
Személyi
és 25,88
26,04
madói. járulék
aránya (%)
Dologi kiadás
836.221.227
839.504.425
Dologi kiadás 38,5
38,89

Teljesítés

Teljesítés %-a

182.432.583

38,9

35.013.524

37,5

24,72

337.992.667
38,42

40,3
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aránya (%)
Egyéb
műk.
kiad.
Egyéb
műk.
kiad. aránya (%)
Ellátottak pénzb
jutt
Ellátottak pénzb
jutt aránya (%)
Összesen:

758.236.168

741.161.936

317.778.542

34,90

34,34

36,13

15.550.000

15.550.000

6.332.971

0,7

0,7

0,7

2.172.071.395

2.158.280.361

879.550.287

42,9

40,7

40,8

A kiadási előirányzat változásait, a pótelőirányzatokat és a zárszámadást – azzal együtt a
pénzmaradványt - a félév folyamán a Képviselő-testület rendeletmódosításban jóváhagyta.
Támogatási kölcsön
Az itt teljesült kiadások tartalmazzák 2020.06.30-ig kifizetett
MURABA ETT részére nyújtott kölcsönt
Gotthárd-Therm Kft tartozásátvállalását, tagi kölcsönét

4.000.000 Ft
8.883.590 Ft

A beruházások, fejlesztési kiadások alakulása: (4. melléklet)
A beruházások, fejlesztési kiadások az első félév végére 42,6 %-os teljesítést mutatnak, ami
269.698.083 Ft-ot jelent. A felújítások 13.914.397 Ft értékben teljesültek, mely 11,5 %-os
teljesítést jelent.
Jelentősebb beruházások, felújítások kiadásai az első félévben
Kolostor épület ablakfelújítás
Ipari Park
TOP Turizmus fejlesztés
Sztg, Kossuth L. u. 26. sz. alatti társasház tető
Szennyvíz rekonstrukció

9.228.902 Ft
179.382.376 Ft
112.045.622 Ft
2.479.620 Ft
9.398.000 Ft

Önkormányzati intézmények működése
Az oktatási feladatok alatt az iskolai közétkeztetést 42.393.778 Ft, óvodai, bölcsődei
étkeztetés 22.366.097 Ft, összesen 43 %-os teljesítést mutat.
A közművelődési tevékenység esetében a Móra Ferenc Városi Könyvtár bevétele 1.936.649
Ft-ra, 129 %-ra teljesült, míg a kiadások alakulása összességében 30.813.427 Ft, 45,4 %.
2020.évben könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra az intézmény 3.044.000 Ft-ot kapott
(technikai, műszaki, informatikai eszközbeszerzésre, dokumentum vásárlásra lehet fordítani.)
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A támogatás összege magasabb az elmúlt évihez képest, 2019.évben 1.632.000 Ft bevétele
volt ebből az intézménynek.
A Rendelőintézet kiemelkedő bevétele a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól származó
finanszírozás. Ebből befolyt összeg az első félévben 109.972.600 Ft volt, a teljesítés 74,6 %os. Az intézmény kiadása első félévben 135.260.264 Ft 40,9 %-os a teljesítés.
A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben az egészségügyben dolgozók
rendelkezésre állásának biztosítása, munkahelyük megőrzése és az egészségügyi szolgáltatók
stabil, folyamatos működőképessége érdekében a 2020. március havi teljesítmények
elszámolásától a NEAK szeptemberig a finanszírozás mértékét átlagfinanszírozással
határozza meg, a veszélyhelyzetet megelőző időszak háromhavi finanszírozási díj átlagának
megfelelő finanszírozási díj utalására kerül sor.
A Kormány a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként egyszeri
rendkívüli juttatásban (bruttó 500.000 Ft) részesítette az egészségügyi és egészségügyben
dolgozókat. A részletszabályokat a 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet tartalmazza.
A juttatás + járulékra 18.800.000 Ft támogatást kapott az intézmény, a kifizetések
megtörténtek.
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott szentgotthárdi székhelyű,
önkormányzati alapítású intézmények működésére az első félévben 220.264.684 Ft
finanszírozást nyújtott az Önkormányzat, a tervhez képest a teljesülés 39,3%-os.
A szociális ágazatban résztvevő intézmények közül a Városi Gondozási Központ, Család- és
Gyermekjóléti Központ dolgozóit szociális ágazati pótlék illeti meg, az ágazati pótlék tábla
2020. január 1-jétől emelkedett, amely 6-14%-os illetményemelést jelent. A pótlék
finanszírozására önkormányzatunk állami támogatást kap.
A bölcsődében dolgozók 2020.01.01-től bölcsődei pótlékot kapnak, melynek finanszírozását
szintén megkapja önkormányzatunk.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2019. első félévi gazdálkodás vonatkozásában összességében megállapíthatjuk, hogy az
önkormányzat és intézményei napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása
biztosított volt, a gazdálkodást finanszírozási gondok nem gátolták. A költségvetésben
előirányzott, bevételi tervet az intézményi működési bevételeknél általában időarányosan
teljesítettük. A helyi adóbevételek a vészhelyzet márciusban való elrendelése ellenére jól
teljesültek 55,9 %-on.
Az Ipari Park Kft-hez benyújtott telekadó beszerzésre irányuló azonnali beszedési megbízás
folyamatos, de a tartozása még mindig jelentős 207.783.015 Ft.
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Hitel állománnyal jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik, ellenben a készfizető
kezességvállalás összege továbbra is veszélyezteti a pénzügyi egyensúlyunkat.
A koronavírus okozta nehézségek áthidalása miatt 2020.évben törlesztési moratóriumban
részesül a Gotthárd-Therm Kft, így ezáltal az önkormányzat is. Az évi közel 290 MFt-os
törlesztés nem terheli az idei évi költségvetést, viszont a Kft a korábbi évvel ellentétben újra a
Tulajdonos támogatására szorult így készfizető kezességvállalással (V/21/2020. sz. hat. 30
MFt), tagi kölcsönnel (V/43/2020 sz. hat. 5 MFt), illetve tartozásátvállalással (V/24/2020
sz.hat. 4.159.379 Ft, 47/2020 sz. hat. 30 MFt) segítette az Önkormányzat a Fürdő működését.
A tartozásátvállalási keretből a mai napon (09.07.) fennálló, ki nem utalt összeg 13.450.246
Ft.
A 30 MFt készfizető kezesség teljesítésének határideje 2020. december.
A Gimnáziumi kazánra halasztott fizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak, melynek
évi mértéke 1 190 ezer forint, 2022.évben kerül kifizetésre az utolsó részlet.
Esetleges működési hitel felvétele komoly terhet jelentene az önkormányzatnak, hisz éven
belüli visszafizetése nehezen kivitelezhető.
Továbbra is fontos a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása. Kiemelkedő fontosságú a
fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzat – befolyó bevételek
függvényében – maradéktalan betartása a következő félévben is.
A kötelezettségvállalások során a célszerűség, a hatékonyság és az eredményesség
szempontjait kell szem előtt tartani mind a Képviselő-testületnek, mind pedig az egyes
költségvetési szervek vezetőinek!
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési
gazdálkodásának I. félévi beszámolóját megvitatni és a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni
szíveskedjen!

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2020. szeptember 7.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
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Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

MELLÉKLET:
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/tajekoztato-az-onkormanyzat-ifelevi-teljesiteserol-melleklet-96434.pdf
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Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi program (HEP) áttekintése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi
esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írta elő a
települési önkormányzatok számára. A dokumentumot a települési önkormányzat ötévente, öt
év időtartamra fogadja el.
A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a
fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek – oktatási, lakhatási,
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló
intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex
elemzése érdekében szükséges intézkedéseket.
A helyi esélyegyenlőségi programot az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi
felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kellett
elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kellett a helyi esélyegyenlőségi program és
a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a
közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.
A fentieket figyelembe véve Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. szeptember 19-én 184/2018. számú határozatával öt évre elfogadta Szentgotthárd
Város Esélyegyenlőségi Programját.
2013. július 1-jétől minden hazai, EU társfinanszírozású, vagy egyéb, pályázat útján
elnyerhető forráshoz úgy juthat hozzá a város, ha rendelkezik a testület által elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programmal, (HEP) továbbá be tudja mutatni az abban tervezett
intézkedések és pályázni kívánt fejlesztés közötti összhangot is.
Az Ebktv. 31.§ (4) bekezdése értelmében „a helyi esélyegyenlőségi program időarányos
megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását
kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új
helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
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A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a települési
önkormányzat vizsgálja felül a helyi esélyegyenlőségi programot. Fenti jogszabályhely (2)
bekezdése szerint a felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy a helyzetelemzés
továbbra is helytálló-e és a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek
felmérésére. Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat módosítja a
helyi esélyegyenlőségi programot, vagy új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
Az előterjesztés mellékletét képezi a HEP helyzetelemzés részének áttekintése, mely
tartalmazza az egyes statisztikai táblák 2018. és esetenként már a 2019. évi adatait is. Az
Arial betűtípussal és kékkel írt szöveg a 2018. évi elfogadást követő helyzetet tartalmazza. Az
intézkedési tervben meghatározott célok határideje 2023. december 31.
A statisztikai adatok, valamint az áttekintés alapján megállapítható, hogy a helyzetelemzés
jelentős eltérést a város vonatkozásában nem tartalmaz a 2018. évi elfogadáshoz képest.
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A 2018. szeptember 19-én elfogadott intézkedési terv áttekintése:
Intézkedés Az intézkedés címe, megnevezése
sorszáma
I.
1.

2.

3.

4.

Az intézkedés
Az áttekintés megállapítása
megvalósításának
határideje
A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Közfoglalkoztatás fenntartása,
Lehetőségekhez mérten 2019. és 2020. évben azok a települések, amelyek adóerő-képessége
résztvevők számának növelése.
folyamatosan
a 110.000,- Ft/fő mértéket és a lakosságszáma a 700 főt meghaladja,
közfoglalkoztatási támogatásban nem részesülhetnek. Fentiek miatt
Szentgotthárd Város Önkormányzata, intézményei és a település
civil szervezetei nem kaphattak 2019-2020. évben közfoglalkoztatási
támogatást.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
A nehéz anyagi körülmények között 2023.12.31.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
élők
jelenleginél
célzottabb
támogatása.
A csatornázottság további bővítése Pályázati lehetőségek
Máriaújfalui településrészen a csatornahálózat üzembe helyezése és
függvényében
Szentgotthárdon.
az önkormányzati utak végleges helyreállítása megtörtént.
2023.12.31.
Jakabháza és Farkasfa szennyvízhálózata még nincs kiépítve.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
Fiatal Házasok Otthonának létesítése
Szentgotthárdon.

Pályázati lehetőségek
függvényében
2023.12.31.

Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
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Bérlakások kialakítása, építése.

5.

6.

7.

II.
1.

A laktanya munkásszállóvá történő kialakítása 2019. évben
megvalósult. A Széll K. tér 20. szám alatti társasház tetőtér
beépítésével 3 db lakás bérbeadása megtörtént piaci alapon. További
lehetőségként változatlanul adott a Farkasfai iskola átalakítása,
melyet továbbra is napirenden kell tartani. A József A. u. 30. szám
alatti ingatlan beépítése elkezdődött, mely lakóházban 1 lakás kerül
az önkormányzat tulajdonába. A Széchenyi u. 10. szám alatt a
jelenlegi társasház elbontása során szintén társasház épülne, mely
során szintén 1 lakást kap az önkormányzat. Az Arany J. u. 3. szám
alatti volt gondozóház átépítése során 8 db lakás kialakítása forrás
hiányában nem valósult meg. A Baross G. u. 8. szám alatti
ingatlannal is tervezni lehet a jövőben. Ugyanakkor Szentgotthárd
Várod Önkormányzata közel 240 önkormányzati lakással
rendelkezik, ami a szociálisan rászorultak számára jelent némi
biztonságot – ettől függetlenül a lakást égénylők várólistára kerülnek
és többnyire eltelik idő, amíg a lakhatásukat az önkormányzat
megoldja.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
Közbiztonság növelését szolgáló Pályázati
lehetőségek Szentgotthárd központi területein, illetve Rábafüzesen köztéri
önkormányzati fejlesztések
függvényében
kamerarendszer működik. Összesen 15 kamera került kihelyezésre.
2023.12.31-ig
Változtatást nem igényel.
Lakások,
intézmények Pályázati
lehetőségek SZEOB Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása pályázat
energiaracionalizálása,
függvényében
nyert, a kivitelezés megvalósult.
energiaigényének
megújuló 2023.12.31-ig
Arany János Iskola energetikai fejlesztése pályázat nyert, kivitelezés
energiával való ellátása
megvalósult.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
A gyermekek esélyegyenlősége
A SZOI Arany János Általános Pályázati
lehetőségek Mindkét intézményben befejeződött a kivitelezés. Az óvodában a
Pályázati lehetőségek
függvényében
2023.12.31.
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iskolában új tornaterem kialakítása, függvényében
a SZEOB Játékvár Óvodában 2023.12.31-ig
tornaszoba kialakítása..
2.

A szabadidő kulturált eltöltése
feltételeinek javítása.

3.

Játszóterek felújítása

fűtéskorszerűsítés és egy mosdó helyiség felújítása továbbra is
feladat.
Változtatást nem igényel.

Pályázati
lehetőségek Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés megvalósult.
függvényében
Sportpark kialakításáa a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
2023.12.31-ig
Program 2016. című pályázat hárkeretében
Zöld város kialakítása. bővítése: A Várkertben növényzet
rekonstrukciója, utcabútorok elhelyezése, tó kialakítása elkészült.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
Pályázati
lehetőségek Ciszter tanösvény kialakítása és a várkerti játszótér kalandparkká
függvényében
történő továbbfejlesztése című (VP6-19.2.1.-68-2-17 Térségi
2023.12.31-ig
turisztikai attrakció fejlesztés) pályázat 2020. januárban benyújtásra
került.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.

III. Nők esélyegyenlősége
1.
Nyári táborok szervezése a Civil Folyamatosan
Fórum tagszervezetei által.

Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához tartozó Ifjúsági
Cselekvési Terv is célul tűzte ki, hogy civil szervezetek, egyházak,
intézmények szervezésében nyaranta táborok szerveződjenek
gyermekek számára.
Tábort szervező
PKKE

Tábor címe
Gézengúz tábor

PKKE

Varázsló és
boszorkányképző
Világjáró

PKKE
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és

Nyári olvasótábor

Tábor ideje:
2018.06.182018.06.22.
2018.07.232018.07.27.
2018.08.132018.08.17.
2018.06.252018.06.29.

Tábor költsége
16.000.-Ft
18.000.-Ft
18.000.-Ft
15.000.-Ft
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Múzeum
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és
Múzeum (Rábafüzes
fiók)
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és
Múzeum
(Rábafüzes fiók)
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és
Múzeum
Család- és
Gyermekjóléti
Központ
Család-és
Gyermekjóléti
Központ
Család-és
Gyermekjóléti
Központ
Szentgotthárd és
Térsége Iskola
Széchenyi István 58. Évfolyamos
Általános Iskolája
Szentgotthárd és
Térsége Iskola
Széchenyi István 58. Évfolyamos
Általános Iskolája
Szentgotthárd és
Térsége Iskola
Arany János 1-4.
Évfolyamos
Általános Iskolája
Szentgotthárd és

Német Nemzetiségi
Ifjúsági tábor

2018.07.022018.07.06.

15.000.-Ft

Kézműves tábor

2018.07.162018.07.20.

15.000.-Ft

Olvasó tábor

2018.08.272018.08.31.

15.000.-Ft

Nyári Napközbeni
Gyermektábor

2018.06.252018.06.29.

8.000.-Ft

Nyári gyermek
felügyelet/közösségi
szociális csoport munka
Nyári gyermek
felügyelet/közösségi
szociális csoport munka
Német Nemzetiségi
Tábor, Tarján

2018.07.092018.07.13.

ingyenes

2018.08.132018.08.17.

ingyenes

2018.06.252018.07.01.

Erzsébet tábor

2018.06.242018.06.29.
VAGY
2018.07.01 2018.07.07.
2018.07.01 2018.07.07.
VAGY
2018.07.08 2018.07.14.
2018.08.13-

5.000.-Ft ( Az
iskola
pályázaton
nyert 900.000.Ft-ot)
4.000.-Ft/fő +
1.000.-Ft
útiköltség

Erzsébet tábor

Művészeti tábor

1.000.-Ft +
6.000.-Ft
útiköltség

32.000.-Ft
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Térsége Iskola
Takács Jenő AMI
St.Gotthard
Spa&Wellness

Balatongyörök

2018.08.19.

Nyári élmény tábor

Róm. Kat. Egyház
Plébánia
Evang likus
Egyház
Evangélikus Egyház

Hittan tábor

heti turnusokban
2018.06.18 –
2018.08.17.
2018.07.02 2018.07.06.
2018.06.18 - 2018.
06.22.
2018.06. 25 2018. 06. 28.

Hittan tábor - felsős
Hittan tábor - alsós

17.200.-Ft

12.000.-Ft
13.000.-Ft
9.500.-Ft

2019. nyarán információink szerint az alábbi táborok szerveződtek:
Tábort szervező
Tábor címe
Tábor deje:
PKKE
2019. 07.08-2019.07.12.
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum
(Rábafüzes Fiókk.)
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum
(Rábafüzes Fiókk.)
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum
Családés
Gyermekjóléti Központ
Család-és Gyermekjóléti
Központ
Család-és Gyermekjóléti
Központ
Szentgotthárd és
Térsége Iskola Arany

Nyári olvasótábor

2019.06.24-2019.06.28.

Német ifjúsági tábor

2019.07.01-2019.07.05.

Kézműves tábor

2019.07.15-2019.07.19.

Olvasó tábor

2019.08.26-2019.08.30.

Nyári
Napközbeni
Gyermektábor
Nyári
gyermek
felügyel t/közösségi
szociális csoport munka
Nyári
gyermek
felügyelet/közösségi
szociális csoport munka
Erzsébet tábor (Zánka)

2019.06.24-2019.06.28.
2019.07.15-2019.07.19.

2019.08.03-2019.08.09.

2019.07.07 – 2019.07.12.
vagy
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János 1-4. Évfolyamos
Általános Iskolája
Szentgotthárd és
Térsége Iskola
Széchenyi István 5-8.
Évfolyamos Általános
Iskolája
Szentgotthárd és
Térsége Iskola Takács
Jenő MI
St.Gotthard
Spa&Wellness
Róm. Kat. Egyház
Plébánia
E angélikus Egyház
Evangélikus Egyház

2.

Egészségügyi szűrővizsgálatok
számának és gyakoriságának
növelése.

IV. Idősek esélyegyenlősége
1.
Az egészséges életmódról, a
betegségek megelőzéséről szóló
felvilágosító előadások, programok
szervezése
2.
3.

Önkéntes segítői hálózat létrehozása
Szakosított ellátást (ápolást,
gondozást) nyújtó intézmény
létesítése lehetőségének

Folyamatosan

2019.07.14 – 2019.07.19.
Erzsébet tábor ( Zánka)

2019.06.15 – 2019.06.21.

Művészeti tábor
Badacsonytomaj

2019.08.12-2019.08.18.

Nyári élmény tábor
Hittan tábo

heti
turnusokban
2019.06.17 – 2019.08.16.
2019.07.01-2019.07.05.

Hittan tábor - alsós
Hittan tábor - felsős

2019.06.17- 2019.06.20.
2019.06. 24 -2019.06.28.

Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
A Rendelőintézet által elnyert „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogramok a Szentgotthárdi kistérségben
(TÁMOP-6.1.2/11/3)” pályázat keretében folyamatosak a
szűrővizsgálatok.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.

Folyamatosan

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a
Szentgotthárdi kistérségben (TÁMOP-6.1.2/11/3) pályázat keretében
programok megvalósítása folyamatosan történik.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.

2023.12.31.
Pályázati lehetőségek
függvényében
2023.12.31.

Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
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megteremtése.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1.
A közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi ellátásokhoz, kulturális
és sportprogramokhoz való
hozzáférés érdekében
akadálymentesítés biztosítása.
2.
A fogyatékkal élő személyek
egészségügyi, prevenciós
szolgáltatásokban, valamint
szűrővizsgálatokon való
részvételének elősegítése.

Pályázati lehetőségek
függvényében
2023.12.31.

Szentgotthárd – Háziorvosi rendelő főbejáratához 8-10%-os rámpa
kialakítása. (Jelenleg a tervezése van folyamatban)
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.

Pályázati lehetőségek
függvényében.
2023.12.31.

Szentgotthárd – Háziorvosi rendelő főbejáratához 8-10% -os lejtő
tervrajzainak az elkészítésére.
Megvalósítás folyamatos. Változtatást nem igényel.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintését, azaz a jelen előterjesztést mellékletével
együtt megtárgyalta a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu és a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd képviselő-testülete is. Mindkét nemzetiségi
önkormányzat egyetértett a tartalmával és a határozati javaslat szövege szerinti határozat
elfogadásával. (A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd nem tudta megtárgyalni a
témát, hiszen annak képviselő-testülete 2020. július 16. óta működésképtelen, mivel ketten
lemondtak, így a képviselő-testület létszáma egyelőre egy fő maradt.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programjának időarányos megvalósulását, áttekintését megtárgyalni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Esélyegyenlőségi Programjának időarányos megvalósulását, illetve az időközbeni
változásokat áttekintette, az áttekintés alapján megállapította, hogy a program felülvizsgálata,
illetve a helyzetelemzés és az intézkedési terv módosítása nem szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2020. augusztus 26.

Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

MELLÉKLET:
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/beszamolo-a-helyieselyegyenlosegi-programban-meghatarozott-intezkedesi-terv-vegrehajtasarol-a-hepfelulvizsgalata-melleklet-60515.pdf
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Tárgy: SZEOB beszámolója.
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján a
fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy
az intézmény tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen. A Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója elkészítette és megküldte a fenntartó számára az
előző tanévről szóló beszámolóját (lásd: 1. számú melléklet). Ez a beszámoló mind tartalmi,
mind formai területen a köznevelési törvényben megfogalmazottak, az ott előírt
szempontoknak megfelelően készült.
Az elkészített anyag részletes, alaposan kidolgozott minőségi munkavégzésről ad számot
megfelelve a jogszabályi előírásnak. Tartalmazza a feladatellátást jellemző adatokat, férőhely
kihasználtság, vezetési szerkezetet, álláshely összetételt. Továbbá a szakmai
munkaközösségek működését, tanköteles gyerekek ellátását, gyermekbalesetek statisztikáját,
a kötelező továbbképzéseket, az óvodai ünnepeket, a szülőkkel történő kapcsolatok formáit.
A dokumentum tájékoztat továbbá az óvoda és az iskola közötti átmenet lehetőségeiről, külső
kapcsolatokról, a gyermekvédelmi-, valamint az SNI-s gyermekek ellátásáról, a hitoktatás
lehetőségről. Az óvodai neveléssel kapcsolatban az egészséges és környezettudatos életmódra
nevelésről, valamint a nemzetiségi nevelésről is beszámol. Az anyag tartalmazza az óvodába
járó gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését, illetve az intézményi
dokumentumok felülvizsgálatának szabályozását és értékelését is.
Az anyagból kiemelendő, hogy az intézmény évek óta súlyos óvodapedagógus hiánnyal
küzd. Ez a probléma sajnos országos szintű, amire a fő megoldást nem helyi szinten kell
keresni, de a lehetőségeinkhez képest mindent meg kell tenni, hogy vonzóbbá tegyük
intézményünket. Az óvodapedagógus hiányt folyamatos eseti helyettesítésekkel pótolta az
intézmény. 2020. szeptember 1-től bővült az óvodapedagógus munkakörben foglalkoztathatók
köre, melynek értelmében - bizonyos feltételek mellett - nem kötelező a folyamatos
óvodapedagógusi jelenlét, nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkatárs is lehet a
gyermekekkel. Amennyiben a távol lévő óvodapedagógus kolléganők helyett nem jelentkezik
szakképzett óvodapedagógus, úgy a gyermekek zavartalan, biztonságos nevelése érdekében
nevelő –oktató munkát segítő dajkát, pedagógiai asszisztenst kell alkalmaznia az
intézménynek.
A SZEOB Játékvár Óvodája tornatermének, közösségi helységének építési munkálatai miatt
elkerülhetetlen volt a játszóeszközök új helyre telepítése. 2020 tavaszára ezen munkálatok
befejeződtek, de a kialakult helyzet miatt nem tervezhettek további felújításokat, karbantartási
munkálatokat. SZEOB Tótágas Bölcsőde részére új csoportszoba és tornaterem építésére
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nyert pályázatot az önkormányzat, a kivitelezés előreláthatólag 2021 tavaszán elkezdődik,
amely magában foglalja az intézmény főbejáratánál feltöredezett beton felújítását is,
újabb parkolóhelyek kialakítását is.
A kialakult járványügyi helyzet rendkívüli helyzetbe hozta az egész intézményt. Az újra
indulásnál az egészségmegőrzés, a higiéniai szabályok betartására, betartatására kellett/kell
nagyon figyelni, megfelelő eszközöket biztosítani. Megnövekedett költségekkel is járnak ezen
intézkedések.
Az SNI-s gyermekek egyre növekvő létszáma egyre súlyosabb betegsége folyamatosan
pedagógiai asszisztens, illetve hetente több órás külső speciális szakember jelenlétét igényli.
Az udvar és az épület karbanatartási munkálataira továbbra is egy állandó karbantartó
jelenléte lenne szükséges az intézményvezető szerint, továbbra is kéri az álláshely
engedélyezését. (Jelenleg a SZET KFT látja el a felmerülő feladatokat az intézménynél.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a
„SZEOB Intézményvezetői beszámoló a 2019/2020-as nevelési évről” c. beszámolót az
előterjesztés 1. sz. melléklet szerint elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
………………………………………………………….
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató
Szentgotthárd, 2020. szeptember 04.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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SZENTGOTTHÁRD
ÉS KISTÉRSÉGE
EGYESÍTETT
ÓVODÁK ÉS
BÖLCSŐDE
INTÉZMÉNYVEZETŐI
BESZÁMOLÓ A
2019/2020-AS
NEVELÉSI ÉVRŐL
Varjuné Molnár Katalin
Szentgotthárd, 2020. augusztus 31.

Iktatószám: Szsz./248. -10./2020.sz.
TARTALOMJEGYZÉK
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bevezető
Alapító okirat szerinti feladatellátás
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Intézményvezetői beszámoló a 2019/2020-as nevelési évről
BEVEZETŐ
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde székhely óvodája (Játékvár
Óvoda) 11 gyermekcsoporttal, 260 férőhelyszámmal, a SZEOB Micimackó Tagóvodája és a
SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 1-1 csoporttal 25-25 férőhellyel, a SZEOB Tótágas Bölcsődéje
5 gyermekcsoporttal 68 férőhellyel látta el 2019/2020- as nevelési év feladatait. A SZEOB
teljes, engedélyezett álláshelyeinek száma 65 fő.
A 2019/2020-as nevelési évben is súlyos problémát okozott az évek óta fennálló állandó
személyi feltételek biztosítása.
A székhely óvodában szeptembertől a tartósan távollévő kolléganők álláshelyét (9 fő) nem
tudtuk maradéktalanul betölteni. Január 1-től 2 fő kérte a közalkalmazotti jogviszonyának
megszűntetését, ebből 1 fő helyettesítő álláshelyen volt, 1 fő állás terhén dolgozott. Január
1-el 2 fő nyugdíjba vonult, január 11-től újabb 1 fő nyugdíjas lett. Január 11-től tehát
összesen 10 helyet kellett betöltenünk. 6 fő tartósan távol volt, Gyed, Gyes, betegség miatt,
4 fő nyugdíjazása miatt üres álláshely alakult, melyre pedig a 4 fő már itt dolgozó
helyettesítő álláshelyen lévő kolléganő kapott kinevezést.
A 6 betöltetlen helyettesítő álláshelyünket nyugdíjas óraadó kolléganőkkel próbáltuk
enyhíteni. Az óraadók heti 14 órában dolgozhatnak, 5 fő nyugdíjas óraadót kellett
alkalmazni.
Az óvodapedagógus hiányt folyamatos eseti helyettesítésekkel pótoltuk.
Az egyre nagyobb mértékű fluktuációt, pedagógushiányt tetőzi, hogy 2020 szeptembertől
újabb 1 fő pedagógus kérte felmentését családi körülményei miatt, valamint 2 fő
pedagógus nyugdíjazásuk miatt.
A gazdasági szempontból sem könnyű nevelési évünket a személyi feltételek hiánya mellett
tovább nehezítette az, hogy továbbra sem volt biztosítható a csoportonkénti két óra átfedési
idővel a két óvónő egyidejű jelenléte. Ezt a vezetők csoportban töltött idejének konkrét
elrendelésével orvosoltuk. A vezetői megbízások sincsenek maradéktalanul ellátva, mivel
hiányzik 1 igazgatóhelyettes és 1 intézményegységvezető helyettes.
Mindezen problémákat tetőzte a 2020. március 14-én kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának polgármestere a SZEOB Játékvár Óvodája és a
SZEOB Tótágas Bölcsődéje vonatkozásában rendkívüli szünetet rendelt el 2020. március 17től. A kiscsoportos gyermekfelügyeletet ezt követően is folyamatosan biztosítottuk. A
járványhelyzettel összefüggésben megnőttek az adminisztrációs feladatok, hiszen napi szintű
jelentési kötelezettségünk volt.
Az óvoda valamennyi dolgozója, többletfeladatok vállalásával, folyamatos túlórákkal
biztosította a gyermekek zavartalan óvodai nevelését. Az udvar és az épület
tisztántartásában, rendezettségében sokat segítene egy állandó intézményi gondnok
alkalmazása. Ennek megoldása még várat magára. Jelenleg a SZET KFT-végzi az udvar és
épület karbantartás feladatait.
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Székhelyóvodában az óvodapedagógusok 188 napot, dajkáink összesen 75,5 órát a SZEOB
Tótágas Bölcsődéjében a kisgyermeknevelők 30 napot helyettesítettek.
A SZEOB Játékvár Óvodája tornatermének, közösségi helységének építési munkálatai során
szükségessé vált az udvari játékeszközök újratelepítése. 2020 tavaszára befejeződtek a
munkálatok. A csoportok karbantartási munkálatai közül csak a legszükségesebbek
történtek meg. A tisztasági festések, a szűk költségvetési keret miatt elmaradtak. A 11.
csoport vizesblokk felújítása is még megoldásra vár. A 2019/20-as nevelési évre az előző
évhez hasonlóan semmilyen dologi kiadást nem tervezhetett az intézmény, így egyéb
karbantartást, felújítást nem tervezhettünk.
Az intézmény főbejáratánál feltöredezett beton felújítása, az udvarrész térkövezése
kiemelten fontos lenne. A SZEOB Tótágas Bölcsődéje férőhely bővítésére elnyert
pályázatával remélhetőleg sikerül ezt a problémát is megoldani.
A SZEOB Micimackó Tagóvodában és a SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában szerencsére az
egész évben változások nélkül biztosított volt a személyi feltétel.
A SZEOB Csillagvirág Tagóvodája tagóvodavezetőjének beszámolójából idézve:
„karbantartói feladatok ellátásában nem történt változás…… „továbbra is elsődleges
szempont volt a takarékos működés, gazdálkodás.”
A sikeres pályázatnak köszönhetően végre megújulhatott az óvoda épülete.
„Tudtuk, hogy a pályázaton nyert összeg nem lesz elegendő minden tervezett munka
elvégzésére. Rangsorolni kellett néhány dolgot, hiszen a munkálatok alatt is jöttek elő nem
várt akadályok, többlet feladatok. A felújítás októberben kezdődött, és az utómunkálatok
még jelenleg is tartanak.”
A SZEOB Micimackó Tagóvodájában a rendszeres óvodában elvégzendő karbantartási,
kisjavítási
feladatok, udvarrendezés stb.
munkákat az önkormányzat mindenkori
közmunkásai és a hivatal karbantartó dolgozója végezte nevelési év során ,valamint
szülőktől kaptak segítséget. A kialakult veszélyhelyzet miatt a játékok fertőtlenítő lemosására
még az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fordítottak. Festést nem terveztek. Az udvari játékok
folyamatos karbantartása továbbra is szükséges, az elhasználódott részek cseréjét
folyamatosan meg kell oldani.
Mindkét tagintézményt a 2020. márciusban kihirdetett veszélyhelyzet érintette. A helyi
önkormányzatok úgy döntöttek, hogy rendkívüli szünetet rendelnek el. Természetesen a
kiscsoportos gyermekfelügyeletet minden esetben megoldották.
Bölcsődei intézményegységünkben az állandó személyi feltétel szeptembertől
biztosított volt. Az 5 csoportszobában, 68 férőhelyen tudtuk biztosítani a 3 év alatti
gyermekek ellátását. Jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek
megfelelően indítottuk el a nevelési évet. 2019 decemberétől egy kisgyermeknevelő tartós
távollétét kezdte meg gyermekvállalás miatt, szerencsére helyét pótolni tudtuk egy
helyettesítő kolléganő alkalmazásával. Az alapvető karbantartási munkálatok megvalósultak.
A kialakult járványügyi helyzet rendkívüli élethelyzetbe hozta az egész intézményt. Az újra
indulásnál az egészségmegőrzés, a higiéniai szabályok betartására, betartatására kellett/kell
nagyon figyelnünk, megfelelő eszközöket biztosítanunk. Ez nem csak egy szigorú,
felelősségteljes magatartásformát vár el az intézmény valamennyi dolgozója, gyermekei,

48

szülei részéről, hanem megnövekedett költségekkel is járt és járni fog. A fertőtlenítőszereket
a szentgotthárdi önkormányzat biztosította, illetve maszkokat és gumikesztyűket is kapott az
intézmény . Segítségükre továbbra is számítunk.
Egyetlen nevelési év sem múlik el hatósági ellenőrzések nélkül.
A 2019/2020-as nevelési évben a Kormányhivatal a SZEOB Csillagvirág Tagóvodáját
ellenőrizte. Az ellenőrzés során hiányosságot, szabálytalanságot nem találtak.
Az udvari játékeszközök éves ellenőrzése megtörtént, mint azt korábban írtam, az építkezés
miatt kiszedett játékeszközök visszatelepítése is megtörtént.
A 2019/20-as nevelési évben tervezett minősítési eljárásokat a járványügyi helyzet
miatt törölték.
Az aktív dolgozó 23 fő óvodapedagógusi létszámból 9 fő (39%) PEDII. kategóriában 1
fő Mester kategóriában van. A bölcsődében diplomával rendelkező kisgyermeknevelők is
bekapcsolódtak a minősítésbe. A pedagógus munkakörben dolgozó 5 főből 1 fő már PED II.
kategóriában 2 fő PED I kategóriában 2 fő pedig gyakornok kategóriában van. A SZEOB
Egyesített Óvodák intézményegységében a belső ellenőrzésben 1 fő óvodapedagógus, 3 fő
kisgyermeknevelő, 2 fő dajka kolléganőnk vett részt. Az ellenőrzés teljes egészében az
intézmény Belső Önértékelési Szabályzatában meghatározottak valamint a szociális szférára
vonatkozó ágazatspecifikus szabályzat szerint valósult meg.
A SZEOB Játékvár Óvodája, mint a Soproni Egyetem Benedek Elek Óvodapedagógiai
Karának „Bázis Óvodája” minden évben fogadja a hallgatókat. Magas színvonalú
nevelőmunkánknak köszönhetően, folyamatosan jelentkeznek hozzánk szakmai gyakorlatra
már nem csak az óvodapedagógus hallgatók, hanem más nevelési területhez kapcsolódó
képzésben részt vevő hallgatók is. A gyakorlaton résztvevők közül 4 fő óvodapedagógus
jelölt, illetve a 3 fő tanító képesítést megszerezni kívánó volt. Az összes gyakorlat ideje 7 hét
volt.
A törvényi és jogszabályi előírásokat betartva intézményünkben minden évben
felülvizsgáljuk, aktualizáljuk a szabályzatainkat (BÖP, HIT, SZMSZ, PP, Házirend). 2019.
szeptemberében szükséges volt a házirend az SZMSZ a Pedagógiai program felülvizsgálata,
illetve a Pedagógiai programunk módosítása.
Intézményünk a jogszabályokban, s belső szabályzataiban meghatározottak szerint látta el
feladatait a 2019/2020-as nevelési évben.
A 2019/2020-as nevelési év jelentős többletterhet rótt az intézmény valamennyi
alkalmazottjára. Köszönet és hála kitartó munkájukért. Áldozatvállalásuk nélkül a
kisgyermekek egészséges, biztonságos, szeretetteli nevelése nem lett volna biztosítható.
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1. Alapító okirat szerinti feladatellátás (2020. május 31.-i adatok)
Alapító okirat szerint ellátott feladat
ebből a többi
gyermekkel
együtt
nevelés
nevelhető
ben
sajátos
résztve
nevelési igényű
vő
gyermekek
összes
óvodai
fő
nevelése
fő

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

ebből
nemzetiséghez tartozók
óvodai
nevelése
fő

Alapító
okirat
szerinti
maximálisan
felvehető
gyermeklétszám

Férőhely
kihasználtság %

napi
nyitva
tartás
tól-ig

napi
nyitva
tartási
óra

csoportok
száma

264
(SNIvel
276)

9

27

260

100

5.3017.30

12

11

67

-

-

68

98

5.3017.30

12

5

-

9

25

64

6.0016.00

10

1

25

100

7.0016.00

9

1

16

25

_

Intézményünk óvodai intézményegységében a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésben való
részvétel minden igényét kielégítettük. Az óvodai nevelésben való részvételi
kötelezettségének minden arra kötelezett gyermek eleget tett, 100%-ban intézményünkben.
A sajátos nevelési igényű gyermekek különleges, speciális végzettségű szakemberekkel
történő fejlesztése továbbra is csak intézményi kereteken kívül biztosítható (logopédus,
pszichopedagógus,
konduktor,
gyógypedagógus).
Fenntartónk
az
intézmény
költségvetésében e feladatok ellátására biztosítja a fedezetet.
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2. Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság az óvodai és bölcsődei
intézményegységben
2.1. adattáblák
Óvodás gyermekek létszám mutatói
A feladat ellátási hely
megnevezése

SZEOB Játékvár Óvodája

Felvehető maximális
gyermeklétszám

fő

Óvodai csoportok száma

Óvodás gyermekek
létszáma
Tényleges
gyermeklétszám alapján
meghatározott csoport
átlaglétszám fő/csoport
SNI-vel felszorzott
létszám
SNI-vel felszorzott
gyermeklétszámmal
számított csoport
átlaglétszám: fő/csoport
Étkező gyermekek
létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy.
létszáma
Hátrányos helyzetű gy.
létszáma:
A nemzetiséghez
tartozók létszáma

11
01.szept.

01.okt.

31. dec.

31. máj.

262

261

264

264

24

24

24

24

269

268

273

276

25

25

25

25

262

261

264

264

0

0

0

0

3

3

3

3

7

7

7

7

52

52

52

52

A csoportok átlaglétszáma a köznevelési törvényben meghatározott 20 főhöz képest 25 fő,
ami nagyon magas. Az étkezést minden gyermek igénybe veszi. A 2016 szeptemberétől
érvényes szabályozások szerint a gyermekek közel 60%-a, valamilyen jogcímen ingyenesen
étkezhet az óvodában. Ez az arány havonta is változhat vélhetően a nagyobb számú
nagycsaládosok, és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeklétszám miatt.

51

Óvodásgyermekek létszám mutatói
A feladat ellátási hely
megnevezése

SZEOB Csillagvirág Tagóvodája

Felvehető maximális
gyermeklétszám

25

Óvodai csoportok száma

1

Óvodás gyermekek létszáma
SNI-vel felszorzott létszám
Étkező gyermekek létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy. létszáma
Hátrányos helyzetű gy.
Létszáma:
Halmozottan hátrányos
helyzetű
A nemzetiséghez tartozók
létszáma

01.szept

01.okt

31. dec.

31. máj

16
16
16
2
7

16
16
16
2
7

16
16
16
2
7

16
16
16
2
7

3

3

4

4

5

5

5

5

9

9

9

9

Óvodásgyermekek létszám mutatói
A feladat ellátási hely
megnevezése

SZEOB Micimackó Tagóvodája

Felvehető maximális
gyermeklétszám

25

Óvodai csoportok száma

1

Óvodás gyermekek létszáma
Étkező gyermekek létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy. létszáma
Hátrányos helyzetű gy.
Létszáma:
Halmozottan hátrányos
helyzetű
A nemzetiséghez tartozók
létszáma

01.szept

01.okt

31. dec.

31. máj

19
19
0
0

21
21
0
0

21
21
0
0

25
25
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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A SZEOB Játékvár Óvodájában az intézménybe beíratott gyermekek és a hiányzások
trendvizsgálata
A SZEOB Játékvár Óvodájában a naponta jelenlévő gyermekek átlag
létszámának összehasonlítása
300
250
200

256
237
193

229
176

228
180

227
170

229

209

180

263
195
férőhelyek száma

150
100

felvett gyermekek száma

50
0

óvodában lévő gyermekek átlag
létszáma

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

24%

2019-2020 nevelési év
21%

2018-2019 nevelési év

20%

2017-2018 nevelési év

24%

2016-2017 nevelési év
20%

2015-2016 nevelési év

23%

2014-2015 nevelési év

21%

2013-2014 nevelési év
0%

5%

10%

15%

20%

25%
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A SZEOB Játékvár Óvodájában az óvodás gyermekek hiányzásának százalékos
mutatói (átlag)
24%

2019-2020 nevelési év
2018-2019 nevelési év
2017-2018 nevelési év
2016-2017 nevelési év
2015-2016 nevelési év
2014-2015 nevelési év
2013-2014 nevelési év

21%
20%
24%
20%
23%
21%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

A köznevelési törvény az óvodai csoportok minimális létszámát 13, maximális létszámát 25,
átlaglétszámát 20 főben határozza meg. Intézményünk óvodai csoportjaiban, a 2019-20-as
nevelési évben évkezdetkor maximális létszámtól való eltérésre 4 csoportban kellett
fenntartói engedélyt kérnünk.
Nevelési év közben, szülői kérelemre, kizárólag a Játékvár Óvodában, 2 gyermek óvodai
jogviszonya szűnt meg, családjuk elköltözött Szentgotthárdról. Év közben 5 fő 3. életévét
betöltött- kötelező óvodáztatásban részt vevő - kisgyermek felvételét kérték a Játékvár
Óvodába, mivel a családok Szentgotthárdra költöztek.
A SZEOB Játékvár Óvodájában az összesen 9 fő sajátos nevelési igényű gyermeket a
köznevelési törvény 4. melléklete, valamint a Szakértői Bizottság szakvéleményei alapján a
csoportok létszámainak számításánál kettő és három gyermekként kell figyelembe vennünk.

SZEOB Tótágas Bölcsődéje

Hónapok

Szeptember
Október
November
December
Január
Február
Március
Április
Május

Beíratott gyermekek
száma, akik
ellátásban
részesültek és az
adott hónapban 10
napnál többet nem
hiányoztak összesen
(fő)
2019.
2020.
60
56
58
63
43
53
66

Havi beíratott
létszám

2019.
60
67
68
68

2020.

66
66
67
67
67

Nyitvatartási
napok

2019/2020.
21
22
20
15
22
20
11
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A statisztikai adatokból jól látható, hogy havi szinten a 10 napnál több napot hiányzó
gyermekek létszámát az idevonatkozó jogszabály szerint nem lehet figyelembe venni a
normatíva igénylése esetén.
Feladat ellátási hely
megnevezése

SZEOB Tótágas Bölcsődéje

Felvehető maximális gyermeklétszám

68 fő

Bölcsődei csoportok száma

5
szept.1

okt. 30.

dec 31.

május 31.

60

67

68

67

-

-

-

1

-

-

-

-

22

22

22

18

2

2

2

4

9

9

9

6

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

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a 2019/2020-as nevelési évben 68 gyermek felvételére került
sor. A felvétel eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. Felvétel során az idevonatkozó
jogszabályi környezetnek megfelelően elsőbbséget élvezett az a gyermek, akinek mindkét
szülője a munkaerőpiacon való részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni ellátását,
illetve a szociálisan hátrányos helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés miatt az
intézményi nevelést, gondozást, étkezést. Az év folyamán 1 gyermeknél javasolta a Család- és
Gyermekjóléti Központ a gyermek bölcsődei felvételét. A 2019/2020-as nevelési évben,
elsősorban a szeptemberi, októberi hónapokban valósult meg a gyermekek adaptálása a
bölcsődei környezethez, így már a november hónapban 68 gyermek felvételére került sor.
A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének csoportonkénti kimutatás

Misi mókus
Napsugár

a csoport
típusa
kisóvodás
kisóvodás

Sün Balázs

csecsemő

csoportok

Pöttyös
Katica

vegyes

Pillangó
Panna

kisóvodás

Misi mókus

a csoport
típusa
kisóvodás

Napsugár

kisóvodás

csoportok

szept. 01.

okt. 31.

nov. 30.

dec. 31.

jan. 31.

14
12

14
14

14
14

14
14

14
14

8

10

11

12

12

13

14

14

14

14

13

14

14

14

14

febr. 29.

márc.31

ápr.30.

máj.31.

jún.30.

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14
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Sün Balázs

csecsemő

Pillangó
Panna

kisóvodás

Pöttyös
Katica

vegyes

11

12

12

12

12

14

13

13

13

13

13

14

14

14

14

Az érvényes szabályozások szerint történik a gyermekcsoportok kialakítása, azaz a 2.
életévüket be nem töltött gyermekeket egy csoportszobában helyezzük el, a csoportlétszám
12 fő. A bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon
nyilvántartást vezetünk. A felvétel napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a
TAJ alapú nyilvántartásban, a szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten
jelentést készítünk, minden hó 15-ig önellenőrzést teszünk a KENYSZI felületén, hogy
ellenőrizzük az előző havi jelentések tartalmát.
Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési kötelezettsége van az intézményegységvezetőnek.

2.2. adattábla, nem magyar és kettős állampolgárságú gyermekek
Nem magyar
állampolgárságú
gy. létszáma
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája,
9970 Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti út
16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak, Temető
u. 1.

A gyermekek korösszetétele

fiúk

lányok

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

7 éves

2

1

1

2

--

--

--

-

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Kettős
állampolgárságú
gy. létszáma
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája,
9970 Szentgotthárd,

Nemek aránya

-

Nemek aránya

A gyermekek korösszetétele

fiúk

lányok

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

7 éves

-

--

-

-

-

--

--
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Kossuth L. u. 14.
Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti út
16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak, Temető
u. 1.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha „menedékes”,
ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon
gyakorolja, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel
rendelkezik. A feltételek meglétét a gyermek óvodai jelentkezésekor igazoltatjuk,
amennyiben azoknak megfelel, szerepelhet óvodai nyilvántartásunkban. A 2019/20-as
nevelési évben egy ír és egy román állampolgárságú gyermekünk volt. Intézményünk
továbbra is nyitott a más népek, kultúrák befogadására. Az inkluzív óvodai nevelési gyakorlat
a másság el-és befogadását érvényesíti, így a nem magyar állampolgárságú, a sajátos
nevelési igényű gyermekek részvétele óvodánk életében természetes.

2.3. adattábla, csoportonkénti kimutatás
Telephely, feladat
ellátási hely neve,
címe
Ficánka
fh 25

Napsugár
fh 25
Kiscsillagok
fh 25
Babóca
fh 25
Hétszínvirág
fh 25

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.

a csoport
típusa

szept.
1.létszám

október
1.
létszám

május 31.

SNI fő

Nemzetiségi
fő

--

német
25

nagy

27

28

28

2
(1fő 3nak,1fő
2-nek
számít)

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.

vegyes

25

25

25

--

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.

vegyes

27

27

27

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.

középső

26

26

26

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.

kis

20

20

19

szlovén
25
1
(3 főnek
számít)
2 fő 1fő
2-nek,
1fő 3nak)

--

--

57

Zsebibaba
fh 25
Kismackók
fh 25
Kipp-kopp
fh 20
Makk Marci
fh 25
Katica
fh 20

TÖRPIKÉK

fh 25

fh 25

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.

középsőnagy

27

27

27

--

--

középső

23

24

25

2 (2 nek

--

nagy

25

25

25

--

--

kis

19

20

21

--

24

24

23

--

kis

középső

17

17

2
(2 főnek
számít)

18

Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág Tagóvodája,
9962 Csörötnek, Vasúti
út 16.

vegyes

16

16

16

-

magyar
nyelvű,
cigány, 9

Tagóvoda: SZEOB
Micimackó Tagóvodája,
9962 Magyarlak, Boldog
Brenner J u. 1.

vegyes

19

21

25

-

-

2.4. adattábla, óvodai felvételek a 2020/2021-es nevelési évre (2020. augusztus 31-i
adatok)
A
A
A
2020/2021.
2020/2021.
2021/2020.
nevelési évre
nevelési évre nevelési évre
felvételt
beiratkozott
elutasított
nyert
gyermekek
gyermekek
gyermekek
létszáma
létszáma
létszáma

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

Nemek
aránya

fiúk

A gyermekek korösszetétele

3
éves
3
4
5
6
7
lányok
nél éves éves éves éves éves
fiatal
abb

71

--

71

34

37

2

63

-

1

1

--

9

--

9

4

5

2

6

1

--

--

--

2

--

2

1

1

-

2

-

--

--

--
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Brenner János u. 1.

A 2020/2021-es nevelési évre szóló óvodai beiratkozás a veszélyhelyzetre való tekintettel az
előző évekhez képest online formában zajlott. A fenntartótól megkaptuk az óvodakötelesek
névsorát, akiket a KIR rendszerbe rögzítenünk kellett. A szülőket levélben értesítettük a
felvételről.
Felvételi kérelmet elutasítani egy esetben, egy óvodában sem kellett, minden óvodai nevelés
iránti igény teljesíthető.
2 olyan gyermeket vettünk fel (1 fő Csörötnek, 1 fő Vasszentmihály), akinek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye nem az intézmény felvételi körzetében van, de szüleik
Szentgotthárdon dolgoznak. 2020 szeptemberétől a várható gyermeklétszámok az
óvodákban: SZEOB Játékvár Óvodája 254 fő, SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 17 fő, SZEOB
Micimackó Tagóvodája 27 fő.
A Játékvár Óvodában 2020. szeptemberétől 2 csoportra kellett létszámemelésre engedélyt
kérnünk a fenntartótól.
Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartja. A nyilvántartás dokumentumait
jogszabályban meghatározottak szerint kezeljük. Minden óvodai nyilvántartásban szereplő
óvodás gyermeket a KIR-ben is nyilvántartunk, minden gyermek oktatási azonosító számmal
rendelkezik. Ezt a feladatot az intézményegység-vezető és a tagóvoda vezetők látják el,
naprakészen és pontosan.

3. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel
3.1. adattábla, pedagógusok
Az adatok a jogszabályban előírt létszámot mutatják, sajnos minden álláshelyet nem
tudtunk betölteni, mint azt a bevezetőben részleteztem
Engedélyezett álláshelyek
száma

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája,
9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Telephely: Tótágas
Bölcsőde, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 16.

pedagógus

pedagógiai
munkát
közvetlenül
segítő

24

15

12
kisgyermeknevelő

csoportban
1
foglalkoztatott
csoportban
pedagógusra felsőfokú végzettségű
foglalkoztatott
jutó
óvodapedagógusok,
óvodapedagógus
gyermekek
kisgyermeknevelők
ok létszáma
létszáma
létszáma
Nő

22

12

22 +2

11

6

3

Engedélyezett
álláshelyek száma

technikai,
adminisztrátor,
bölcsődei dajka

4

3
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Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti
út 16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak, Temető
u. 1.

2

2

2

9

2

2

1

2

10

2

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a
gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és
csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. Napi 9-12 órás nyitvatartási idővel, heti
45-60 órás nyitva tartással, a nyitva tartás alatti teljes óvónői jelenléttel, az átfedési idővel az
óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők engedélyezett létszáma megfelelő.
A 2019/2020-as nevelési évet is a személyi feltételek biztosítása nehezítette. Ezt jelen
beszámoló bevezetője részletesen tartalmazza.

2013. szeptember 1. napjától a 326/2013. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint az
óvodapedagógusok hetente maximum 4, naponta maximum 2 órában, nevelési évenként
maximum 30 napon eseti helyettesítéseket látnak el heti 32 órás kötelező óraszámukon felül.
Ezekre előre nem látható események miatt kerülhet sor, illetve ha a pedagógus álláshely
nincs betöltve.
Összesítés az eseti helyettesítésről (Játékvár
Óvoda)
2019.-2020. nevelési év
szeptembertől –júniusig
szept.

okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

összesen

10

41

55

21

37

18

6

0

0

0

188
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Kimutatás az eseti helyettesítésről a Játékvár Óvodában,
a 188 nap havi megoszlása (%)
2019 szeptembertől - 2020 júniusig
*ÉRTÉK+;
*SZÁZALÉK+

*ÉRTÉK+;
*SZÁZALÉK+

*ÉRTÉK+;
*SZÁZALÉK+

*ÉRTÉK+;
*SZÁZALÉK+

*ÉRTÉK+;
*SZÁZALÉK+

szeptember
október
november
december
január
február

*ÉRTÉK+;
*SZÁZALÉK+

*ÉRTÉK+;
*SZÁZALÉK+

március

Minden óvodai csoportban van egy szakképzett dajkánk és 3 óvodai csoportonként egy
szakképzett pedagógiai asszisztensünk, akik közül a 13 csoportos óvodai
intézményegységben 3 fő a 11 csoportos székhely óvodában, 1 fő a Csillagvirág Tagóvodában
dolgozik. A székhely óvodában a pedagógiai asszisztensek, tervezetten, órarend szerinti
beosztásban, az SNI-s gyermekeket nevelő óvodai csoportokban támogatják a gyermekek
nevelését, segítik az óvodapedagógus munkáját.

3.2. adattábla, intézményvezetés
Intézményvezetés (név szerint)
Igazgató
Székhely: SZEOB
Varjuné
Játékvár Óvodája,
Molnár
9970 Szentgotthárd,
Katalin
Kossuth L. u. 14.
Telephely: Tótágas
Bölcsőde, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 16.
Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti út
16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó

Intézményegységvezető

Tagóvodavezető

Igazgató és intézményegység-vezető
helyettes
Berkenyésné Polmüller Ildikó

Csányi Andrea

Dr. Dancseczné
Kovács Tünde

Herczeg Anita

Kovácsné
Nardai Lilián

Szarka Rozália
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Tagóvodája, 9962
Magyarlak, Boldog
Brenner J u. 1.

Intézményünk az óvodai nevelési feladatok mellet ellát nem köznevelési feladatot is, jelesül a
bölcsődei nevelés-gondozás feladatait is, így a köznevelési törvény értelmében többcélú
intézménynek kell tekinteni, tehát a vezetői létszámokat is eszerint, illetve az intézményi
gyermeklétszámok szerint kellett meghatározni. A különböző feladatokat ellátó
intézményegységek élén az intézményegység-vezetők állnak, a helyettesek létszámát az
intézmény nagysága szabja meg. Ilyen vezetői struktúrával, az SZMSZ-ben egyértelműen
meghatározott hatás-, jog –és feladatkörökkel az intézmény szakszerű és törvényes
működése, az állandó vezetői jelenlét, a vezetői helyettesítés folyamatosan biztosított. Az
óvodai intézményegység-vezetője felel az óvodák szakmai munkájáért, a székhely óvoda napi
munkájának operatív irányításáért.
Minden vezető a köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaideje (óvodai
intézményegység-vezető, igazgatóhelyettesek, egységvezető-helyettes 22-22 óra/hét,
tagóvoda vezetők 26-26 óra/hét) és törvényes munkaideje közti időben látja el vezetői
feladatait.
3.3 adattábla, egyéb munkakörök
nevelőmunkát közvetlenül segítő

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

dajka

pedagógiai
asszisztens

11

3

óvodatitkár

ügyviteli
dolgozó

takarító/
bölcsődei
dajka

1

2

2

3

1

1

1

A nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma a köznevelési törvény 2. mellékletében
meghatározottaknak megfelelő. Az egyéb feladatok ellátásához biztosított létszám az
ellátandó feladatoknak megfelelő.
A székhely óvoda udvarának napi takarítását több éven keresztül közfoglalkoztatásban való
részvétellel oldottuk meg. Sajnos 2019. év elején megszűnt a közfoglalkoztatási lehetőség,
gondnokunk továbbra sincs, a SZET Kft dolgozói látják el intézményünk karbantartását,
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javítási munkálatait, az udvar rendezését. Az intézmény nagysága, a rugalmas hibaelhárítás,
állandó javítási munkák, karbantartási munkálatok elvégzésére továbbra is nagy szükségünk
lenne egy állandó gondnok jelenlétére.

3.4. adattábla, pedagógus képzettségek, végzettségek, aktív dolgozók tekintetében

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

Vezetői
szakvizsgával
rendelkező
óv.pedagógus
létszáma

Szakvizsgá
val
rendelkez
ők
létszáma

tanár, tanító,
drámapedagógus
végzettséggel
rendelkezők
létszáma

Fejlesztő
pedagógusi
végzettséggel
rendelkezők
létszáma

PED I
sorolt
pedag.ok
létszáma

PED II
sorolt
pedag.ok
létszáma

5

5

2

2

9

7

2

1

1

1

1

1

1

1

Mester

1

Gyakornok
Mentorok
létszáma
létszáma

2

2

2

1

5
(főiskolai
végzettségű
kisgyermeknevelő,
pedagógus
munkakörben)

Az intézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottai rendelkeznek intézményvezetői
szakképzettséggel. A vezető beosztást ellátó pedagógus szakvizsgázott pedagógus. A szlovén
nemzetiségi feladatokat szlovén nyelvtanári diplomával bíró pedagógusok látják el. A német
nemzetiségi feladatokat német nemzetiségi diplomával illetve német nyelvvizsgával
rendelkező pedagógusok látják el. Fejlesztőpedagógusaink segítik a SNI-s, BTM-s gyermekek
eredményes, szakszerű óvodai nevelését, az óvodapedagógusok napi nevelőmunkáját.
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3.5. adattábla, pedagógus életpálya, pedagógusminősítések
Minősítések
Törvény által,
illetve pilot
minősítés által
PED II-be/
MESTER-be
sorolt
pedagógusok
Székhely:
SZEOB
Játékvár
Óvodája

Telephely:
Tótágas
Bölcsődéje
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája

Murányiné
Szukics Veronika,
Tóthné Monek
Zsuzsanna,
Vargáné Wirth
Edit
Csányi Andrea
(M)

Érintettek
neve
2016. évi
eljárásban
részt vett,
2017-től PED II

Érintettek neve
2017. évi
eljáráson, vizsgán
részt vett 2018tól PEDI. PED II.

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

Érintettek
neve
2018. évi
vizsgán részt
vett
2019-től PEDI

Gerencsér
Gréta

Érintettek
Érintettek
neve
neve
2019. évi
2020. évi
vizsgán részt
vizsgára
vett 2020-tól jelentkezettek
PEDI

KárolyiHorváth
Enikő

Dr. Dancsecsné
Kovács Tünde
minősítési eljárás

Mukics Ivett
Mukics Vivien

Klujber Anett
Soós Cintia

Kovácsné Nardai
Lilián
Takácsné Kovács
Ágnes gyakornok
minősítő vizsga

Szarka Rozália

Minősített pedagógusok létszáma a SZEOB intézményében a 2019/2020-as nevelési évben
*ÉRTÉK+;
4%
10;
35%

4;
14%

A SZEOB pedagógusainak
életpálya modell szerinti besorolása
(2020 januártól)

13;
46%

Gyakornok
Ped I-be sorolt
Ped II-be sorolt
Mesterpedagógus

4. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás értékelése

Székhely: SZEOB

Szakmai munkaközösség működés

64

Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.

prezentációra
online
munkaközösségi
való
felületkezelés
foglalkozások
felkészülés száma/hospit
száma
(power point) áláson részt
száma
vevők

Megnevezése

Létszáma

1.

Korszerű
pedagógiai
dokumentáció,
pedagógus
reflexiók

5 fő

8

-

-

2.

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

5 fő

8

-

-

3.

Kistérségi
területi
óvodavezetői
munkaközösség
(vezetői
kompetenciák az
országos szakmai
ellenőrzés
tükrében)

13 fő

3

3

2

Intézményen
kívüli
résztvevők
létszáma

--

8

A munkaközösségek vezetői megbízás alapján, pótlékkal történő díjazással látják el
feladatukat. A munkaközösségek vezetői éves munkájukról minden év június 15. napjáig
írásban beszámolnak, ebben értékelik munkájukat, javaslatot tesznek a nevelőtestületnek
a szakmai munka továbbfejlesztésére. A munkaközösségi foglalkozások száma az előző
évekhez hasonlóan alakult, s a munkaközösségek működési keretébe ágyaztuk a belső
hospitálási rendszert is.

5. Tanköteles gyermekek ellátása

08.31-ig a 6.
életévét
betöltők
létszáma
fő

elérte az
iskolába
lépéshez
szükséges
fejlettséget,

szakértői bizottsági
vizsgálatot kezdeményez
hatodik életévét
a gyermek iskolába
augusztus 31-ig
lépéshez szükséges
betöltő
fejlettségének
gyermek óvodai
megállapítása céljából
nevelésben való annak eldöntésére, hogy
további
az augusztus 31-ig a
részvétele
hetedik életévét
javasolt
betöltött gyermek
részesülhet-e további
óvodai nevelésben.
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Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája,
9970 Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti út
16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak, Temető
u. 1.

95

72

23

_

9

8

1

_

3

2

1

_

átlag:

76%

A tankötelezettség megkezdésének feltétele az adott év augusztus 31-ig betöltött 6.
életév. Az óvodai szakvélemény 2020. januárjától megszűnt. A tankötelezettség alóli
felmentést a szülő kérelmére az Oktatási Hivatal adhat. A gyermek iskolába lépéshez
szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.
Óvodánk minden gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, azt írásban rögzíti a
gyermek egyéni fejlődési naplójában, melyről a szülőt legalább félévenként dokumentáltan
tájékoztatjuk.
A hatodik életévüket augusztus 31-ig betöltő gyermekek további óvodai nevelésben való
részvételének oka egyrészt az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettség nem teljes
megléte (itt inkább a gyermekek szociális és pszichikai fejlettsége nem érte el a kívánatos
szintet), másrészt a családok ellenállása az ún. nyári gyermekek beiskolázása ellen. Ezek a
gyermekek 2012. augusztus 31-ig év vesztesnek minősültek. Az iskolai élet megkezdése egy
újabb óvodai év után zökkenő mentesebb, a gyermek számára kevésbé megterhelő,
kevesebb kudarcot hordoz magában.

6. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, gyermekbalesetek
száma

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Sztg, Kossuth L. u. 14.

A nyolc napon túl
gyógyuló sérüléssel
járó
gyermekbalesetek
száma

a fenntartó
értesítése
megtörtént

Súlyos
gyermekbaleset
száma

-

-

--

gyermekbalesetet
követően meg tett
szükséges
intézkedés.

-

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

-
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SZEOB Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti út 16.
SZEOB Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak, Temető u. 1.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Szerencsére gyermekbalesetek egész nevelési évben nem történtek.
7. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, bölcsődei programok
A tervezett programjaink nagy részét nem tudtuk megtartani a kialakult veszélyhelyzet miatt.
Elmaradt a hagyományos családi játszódélelőtt, a március 15-i megemlékezés, a betekintő, a
bölcsőde kóstolgató, a húsvét, az anyák napja, a gyermeknap, a búcsúztató.
Az őszi és téli programjainkat meg tudtuk valósítani.
Megnevezés
Magyar nyelv napja, vers és mesemondó nap
Megemlékezés október 23-ról
Családi játszó délelőtt
Hagyományos ünnepek (Mikulás, Karácsony, Farsang)
Nevelés nélküli munkanapok
(5-ből 4-et terveztünk 1 elmaradt)
Népmese világnapja: Kisgyermeknevelők Benedek
Elek mesét mondtak el a gyermekeknek
Családi játszó délután
Magyar nyelv napja a bölcsődében
Diavetítés

Időpont
2019. nov. 13.
2019.okt. 23
2019. okt. 26.
az ünnepekhez közeli időpontok,
csoportonként eltérő időpontban
2019.okt. 18,
2020.febr. 21. 2020. aug.28
2019.szept.26
2019.okt.16.
2019. nov. 7.

Az intézmény éves munkatervében meghatározott, tervezett programok, események,
rendezvények a rendkívüli helyzet miatt nem valósultak meg. Az őszi, téli programjainkat
még meg tudtuk szervezni, azokról minden esetben feljegyzések készültek. A gyermekek
életkorának, intézményünk hagyományainak megfelelő céllal, tartalommal valósultak meg a
programok. Az óvodai nevelés nélküli felhasználható 5 munkanapból 3 napot használt fel az
intézmény, mindig nevelőtestületi értekezletekre, szakmai rendezvényekre. E napokon – a
szülő igénye esetén – az intézmény ellátta a gyermek felügyeletét. A bölcsőde nem használta
fel az 1 munkanapot.

8. Továbbképzések értékelése (külső, belső). Belső tudásmegosztás
Szakmai továbbképzések
Akkreditált továbbképzés megnevezése

részt vevők létszáma/fő
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SZEOB
- Pedagógusok felkészítése a minősítő eljárásban való részvételre,

3

- Felkészítés a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelését,
oktatását segítő szaktanácsadói feladatok ellátására.
1

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak
szerint - továbbképzésben vesz részt. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a
pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a
pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. Az a
pedagógus, aki a Nkt. hatálybalépésekor az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógustovábbképzésben történő részvételre nem kötelezhető.
A továbbképzéseken való részvétel, óraszám szerinti eloszlását a következő táblázat,
illetve a diagram mutatja:
óraszám
továbbképzésen
résztvevők
száma

10

20

30

60

3

-

-

1

Gyakorlatra jelentkező óvodapedagógusok, dajkák támogatása
Büszkék vagyunk arra, hogy a SZEOB Játékvár Óvodája a Nyugat-magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Karának bázisóvodájaként egyre többen keresik fel a SZEOB
Játékvár Óvodát, de tagóvodáinkat és bölcsődénket is azok a hallgatók, akik
intézményünkben szeretnék megszerezni a képesítésükhöz elengedhetetlen szakmai
gyakorlatokat. Örömmel fogadtuk a képző intézmények pozitív visszajelzéseit, elismerő
szavait, melyek visszaigazolást jelentenek intézményünk részére a magas színvonalú
szakmai munkánkról. A felkérések száma évről-évre növekszik, a 2019/2020-as nevelési
évünkben 4 fő óvodapedagógus hallgatót és 3 fő tanító gyakorlatost fogadott
intézményünk. A gyakorlaton lévő hallgatók összesen 7 hetet töltöttek intézményünkben.
A hallgatók felkészítését szakképzett kollégáink segítették, akik nem kevés
többletmunkával és rengeteg adminisztrációval látták el ezen plusz feladataikat. Köszönet
és hála munkájukért.

9. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás értékelése
Feladatellátási hely

Dátum

Megnevezése

Tartalma

Részt

Részt vevő
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hó

2019.okt.

nap

03.

2019.09.15
-ig
SZEOB Játékvár
Óvodája

igazgatói évértékelés,
SZKV elnök munkaterve,
programnaptár

Óvodai csoportok
szülői értekezletei

intézményi
dokumentumok,
csoportesemények,
pedagógiai kérdések

óvodapedagógusok

23

2

lásd a
grafi

csoportonként 2
óvónő szükség esetén
Csányi Andrea

kont

kisgyermeknevelők

2019.nov .

06.

Szülői Választmány
értekezlete

közös készülődés a SZK
bálra

17

2 fő vezető

2020.01.

23.

Szülői Választmány
értekezlete

báli tombolázás

16

2 fő vezető

10.

Érdekképviseleti
Fórum Értekezlete

alakuló ülés

3

1 fő kisgyermeknevelő

26.

Szülőcsoportos
beszélgetés

Szobatisztaságra nevelés

20

kisgyermeknevelők,
szülők

2019.09.

SZEOB Tótágas
Bölcsőde

Szülői Választmány
nevelési évnyitó
értekezlete

vevő
szülők
száma

2019.09.

2019.11.

13..

Előadás: Kovácsné
Bulin Andrea
pszichológus

Hogyan lehetek elég jó
szülő? Szobatisztaságra
nevelés folyamata.

31

igazgató,int.egységvezető, minden
kisgyermeknevelő

Részvétel a SZEOB Játékvár Óvodájában
szervezett nyíltnapon 2019. nov.

28%
72%
részt vett
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Részvétel a SZEOB Játékvár Óvodájában
szervezett fogadóóórán 2019. nov.

33%
67%
részt vett

10. Az óvoda-iskola átmenet támogatásának értékelése
Az iskolával való szoros együttműködés minden évben megvalósul. A 2019-20-as nevelési
évben a kialakult helyzet miatt sajnos a személyes találkozók közül több tervezett program
sem tudott megvalósulni, de decemberig betervezett közös programokat sikerült lebonyolítani.
2019. decemberében Kukucskálón vettek részt a tanköteles korú gyermekeink. Az
iskolaérettségi vizsgálatok és a SNI-s vizsgálatok is folyamatosan megvalósultak a Pedagógiai
Szakszolgálat szakemberei segítségével

11. Külső kapcsolatok értékelése

Megnevezése

Tartalma

Helye

könyvtárhasználat

ismerkedés a könyvtárral, könyvekkel,
könyv bemutatás

Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum

mini kressz pálya

ismerkedés a közlekedési eszközökkel, a
kressz szabályaival

Arany János Ált. Iskola
udvara

színházlátogatás

2 alkalommal, szülői befizetéssel a
gyermekek meseszínházi előadáson
vettek részt

Színház

Moziba látogatás

1 alkalommal

Csákányi László Filmszínház

jellemzések készítése
gyermekekről

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

Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

programok az általános
iskolával

ismerkedés az iskolával

Arany János Ált. Isk.

szűrések,
esetmegbeszélések

tapasztalatok átadása, esetmegbeszélések
az óvodapedagógusokkal, tanácsadás az
óvodapedagógusoknak

Pedagógiai Szakszolgálat
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12. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
Intézményünkben a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatok ellátása minden
pedagógusnak kötelessége. A székhely óvodában és a bölcsődében a gyermekvédelemmel
kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi felelősök hangolják össze, látják el intézményi
szinten, külön díjazás nélkül. A pedagógusok jelzései alapján ők kezdeményezik a megfelelő
fórumokon a segítést, támogatást, tanácsadást a gyermekek érdekében, ők tartanak
közvetlen kapcsolatot a Család és Gyermekjóléti Központtal, szükség esetén a
Gyámhivatallal. Munkájukat az intézményvezetés iránymutatásai mellett végzik, önálló
aláírási jogosultsággal nem rendelkeznek. A kapcsolatok egyre eredményesebbek és
konkrétabbak. A tagóvodák ez irányú feladatainak ellátása a tagóvoda vezetők feladata.
2018. szeptemberétől szociális segítő helyben is segíti a szülőket. A szülőket saját kérésükre,
illetve az intézmény jelzése alapján a Család- és Gyermekjóléti Központ szociális segítője,
személyes találkozások alkalmával tanácsaival támogatta, segítette problémáik
megoldásában. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatairól az
intézménynek kizárólag akkor van tudomása, ha a település jegyzője, a szülő hozzájáruló
nyilatkozatával arról tájékoztatja az intézményt. Mindemellett tény, hogy viszonylag sok az
olyan kisgyermek, ahol a jogosultság ugyan nem megállapítható, de a gyermek helyzete nem
ideális (ez az ingyenesen étkező gyermekek számából is levonható következtetés). Ilyenkor, a
magunk eszközeivel próbálunk meg támogatást, segítséget nyújtani, pl. Karitászon keresztül.

13. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok értékelése
A 2019-20-as nevelési év kezdetekor 5 sajátos nevelési igényű gyermekünk volt. Év közben
újabb 4 gyermekünkről állapították meg a különleges nevelési igényt a szakemberek. Így a
nevelési év folyamán 9 gyermekünk speciális ellátásáról kellett gondoskodnunk. A 9
gyermekből 7 gyermek 2 főt ér, 2 gyermek 3 főt ér. Szükségünk volt konduktorra,
gyógypedagógusra, logopédusra, akik megbízási szerződéssel külön díjazással látták el a
szükséges és kötelező fejlesztéseket. A Szakértői Bizottság által előírt összes fejlesztő óra
heti szinten 33 órát jelentett a 9 gyermeknél. Az intézmény éves költségvetéséből fedeztük
ezen plussz kiadásokat.

14. Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység

SZEOB
Játékvár
Óvodája

IDŐPONT

ESEMÉNY

2014.
szeptembertől,
folyamatosan

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

TARTALOM
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•

2019. november
hónap

az egészség hónapja

folyamatosan
balesetmentes környezet
szabadban és épületben
a PP egészségfejlesztési
programelemének folyamatos
megvalósítása minden óvodai
csoportban

folyamatosan

folyamatosan

játékos együttmozgás minden
nap

folyamatosan

folyamatosan

SZEOB
Tótágas
Bölcsőde

só-szoba, tornaszoba
használat csoportbeosztás
szerint illetve a szabad
levegőn való tartozkódás

hetente
naponta

a csoportokban a helyes fogmosási
technikák bemutatása,
•
gyógyító mesék a lelki egészség
megőrzéséhez,
•
baleset megelőzési ismeretek
gyermekeknek,
•
egészséges táplálkozás, zöldséggyümölcs napi fogyasztása
gyümölcsnapok, salátakészítés, aszalás,
gyümölcslékészítés,
játszótéri eszközök felülvizsgálata
játszótéri eszközök folyamatos karbantartása

a PP-ban meghatározottak

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

összerendezett, harmonikus mozgás kialakítás
érdekében közös mozgás, mozgásos játékok

15. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység
dátum
hó

TARTALOM

nap

folyamatosan

szelektív hulladékgyűjtés a csoportokban: minden csoportban arra alkalmas
hulladékgyűjtő van.

folyamatosan

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

2020. 05.
ELMARADT
2019. 06.

04.08.
0115.

ZÖLD HÉT: elmaradt
kirándul az óvoda – csoportonként
nagycsoportosok kirándulása – gyalogtúra, elmaradt

A használt elem gyűjtőt minden évben üríttetnünk kell, mert a szülők és a pedagógusok által
szorgalmazott elemgyűjtés jól működik óvodánkban.
16. Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység

IDŐ
SZEOB Játékvár

2019. 09.-2020.

TARTALOM
nyelvelsajátítás segítése, szokások, hagyományok ismertetése az
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Óvodája szlovén és
német nemzetiségi
nevelés 1-1 vegyes
csoportban;

06. 15-ig

anyaországból (Szlovénia) biztosított óvónő heti 2 napi jelenlétével
(minden szerda - péntek),
Német nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolat felvétel,
együttműködési megállapodás,

folyamatosan,
mindkét
nemzetiségi
csoportban,

a nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés, nyelvhasználat
élethelyzetekben, és a szervezett tevékenységek során, az egész
óvodai életben

ismerkedés a nemzetiség kultúrájával
Márton napi
vigadalom
(2019. nov.)
Rönkhúzás a
Szlovén
csoportban…..

SZEOB Csillagvirág
Tagóvodájában
kizárólag magyar
nyelven folyó
cigány nemzetiségi
nevelés

folyamatosan

a német és szlovén nemzetiségi csoportban a jeles naphoz kapcsolódó
nemzetiségi hagyományok óvodás korosztályhoz köthető
felelevenítése (lámpások készítése, dalok, mondókák tanulása)

a Csillagvirág Tagóvodában az legfontosabb a gyermekek
esélyegyenlőségének segítése, a társadalomba való integrálódás
támogatása

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

FELADAT

TARTALOM

nap

érintettek
létszáma

2019. ősz
2020. tavasz
(elmaradt)

fogászati
szűrés

évenkénti fogászati szűrés
szervezése minden
gyermeknek

minden
gyermek

negyedévente ill.
szükség szerint

fejtetvességi
szűrés

minden
gyermek

folyamatosan

szemészeti,

a védőnők rendszeres
ellenőrzéseket, szűréseket
végeznek, a szűrések, az
esetlegesen szükséges
intézkedések dokumentáltak
az iskola egészségügyre

minden
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belgyógyászati
szűrések

óvodában heti 3x,
bölcsődében naponta

rendszeres
egészségügyi
felügyelet

minden tagóvodában
szerződéssel, az adott
település
háziorvosával, iskola
egészségügyi ellátás

szűrések
bonyolítása

vonatkozó rendelet szerint
ezek minden gyermeknél,
szülői jelenlét mellett a
védőnői szolgálatnál történnek
meg, ők kezelik az „Óvodások
egészségügyi törzslapját”
szerződéssel Dr. Tőkés Emma
gyermek szakorvos rendszeres
orvosi ellátás igénybe vételét
biztosítja
szemészeti, belgyógyászati
szűrések

gyermek

szükség
szerint,
minden
gyermek
tagóvodák
gyermekei

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

18. Összegzés, lehetőségek számbavétele.
A beszámolóból jól látszik, hogy intézményünk évek óta folyamatos változásokon megy
keresztül. Legnagyobb problémát a személyi feltételek biztosítása jelenti.
Sajnos a jövőt tekintve a pedagógusok hiánya egyre súlyosabb problémákat okoz. A
következő nevelési évben újabb 2 fő pedagógus felmentési idejét tölti, nyugdíjazásuk miatt,
valamint 1 fő kérte a közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetését. A fiatal kolléganők
gyermekvállalási szándéka is nehezíti a személyi állandóságot. A problémákat nemcsak a
pedagógushiány, hanem a vezetők hiánya is tetőzi, melyet már a korábbi beszámolóban is
jeleztem. A vezető beosztású kolléganők pótlásukhoz vezetői szakvizsgával rendelkező
kolléganő szükséges. Jelen pillanatban azonban egyetlen kolléganő sem tervezi ezen irányú
újabb diploma megszerzését.
Amennyiben nem tudunk szakképzett kolléganőt felvenni, intézményünk továbbra is
együttes munkával, plusz feladatok vállalásával tudja zökkenőmentesen ellátni a gyermekek
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nevelését. A 2020. augusztus 30-án megjelent 417/2020 Korm. rendeletnek megfelelően
2020. szeptember 1-től bővült az óvodapedagógus munkakörben foglalkoztathatók köre,
melynek értelmében a 12 órás nyitva tartás alatt bizonyos feltételek mellett nem kötelező a
folyamatos óvodapedagógusi jelenlét.
Ennek a rendelkezésnek megfelelően
óvodapedagógus helyett nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkatárs is lehet a
gyermekekkel. Amennyiben a távol lévő óvodapedagógus kolléganők helyett nem jelentkezik
szakképzett óvodapedagógus, úgy a gyermekek zavartalan, biztonságos nevelése érdekében
nevelő –oktató munkát segítő dajkát, pedagógiai asszisztenst kell alkalmaznunk.
Az SNI-s gyermekek egyre növekvő létszáma és egyre súlyosabb betegsége folyamatos
pedagógiai asszisztens, hetente több órás külső speciális szakember jelenlétét igényli. A
törvény és a Szakértői Bizottság írja elő az óvodák számára ezen speciális szakemberek
biztosítását. Az udvar és az épület karbanatartási munkálataira továbbra is egy állandó
karbantartó jelenléte szükséges. Kérem ezen álláshely kialakításának újragondolását.

Szentgotthárd, 2020. augusztus 28.
Varjuné Molnár Katalin
sk.
igazgató
PH.

Legitimációs záradék
Az intézményvezetői beszámoló megismerése és elfogadása
Az intézményvezetői beszámolót a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és
Bölcsőde Egyesített Óvodák nevelőtestülete a 2020.év augusztus hó 28. napján tartott
értekezletén a 1./2020. sz. határozattal elfogadta.
Kelt: Szentgotthárd, 2020. 08. 31.

igazgató
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Tárgy: Beszámoló a Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanács
munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról.
Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
2020-ban az Önkormányzat évi munkatervében szerepel jelen ülés napirendi pontja szerinti
anyag tárgyalása. Az előterjesztés elkészítésében az Ifjúsági Tanács mellett az Ifjúsági
Cselekvési Tervben szereplő szervezetek közül is részt vettek, illetve a koncepciót tekintve az
önkormányzati képviselők is előzetesen véleményezhették azt.

I.

BESZÁMOLÓ AZ IFJÚSÁGI TANÁCS ÉVES MUNKÁJÁRÓL

Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa a 2015. évi megalakulása óta végzi munkáját. A Tanács
legfontosabb feladata a helyi ifjúság érdekképviselete, kapcsolatteremtés és együttműködés az
Önkormányzat, az ifjúsági korosztály és a köznevelési intézmények között, hasznos
programok szervezése a szentgotthárdi fiatalok számára, továbbá az Ifjúsági Koncepcióban
meghatározott elképzelések megvalósításának segítése.
A helyi iskolák (a Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma, a
Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolája, a Vas
Megyei Szakképzési Centrum III. Béla Technikuma) továbbra is egy-egy tagot delegálnak a
Tanácsba, illetve két külsős tag segíti a Tanács munkáját. Emellett a szorosabb
együttműködés érdekében a Pannon Kapu Kulturális Egyesület is képviselteti magát a
megbeszéléseken.
Lényeges mozzanat, hogy az új képviselő-testület 2019-ben dr. Sütő Ferenc személyében
ifjúsági ügyekért is felelős tanácsnokot jelölt ki az ifjúsággal kapcsolatos teendők
koordinálására. A Tanács elnöki pozícióját ő tölti be, de munkáját segíti egy elnökhelyettes és
egy titkár.
A Tanács legnagyobb és a megalakulása óta folyamatosan fennálló problémája, hogy a helyi
köznevelési intézmények az együttműködés terén nem mutatnak aktivitást, hiányzik a velük
való partneri viszony, pedig a Tanács részéről a szorosabb együttműködés érdekében több
megkeresés (személyesen, levélben, e-mailben) is történt.
Az Ifjúsági Tanács SZMSZ-e rögzíti, hogy évente minimum 4 alkalommal ülésezik, mely
előírásnak 2019-ben is eleget tett, az ülések továbbra is nyilvánosak, bárki részt vehet rajtuk,
ötleteivel, terveivel segítheti a Tanács munkáját. Az ülésekről készült jegyzőkönyvek,
meghívók továbbra is elérhetők a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján az
Ifjúság és az Önkormányzat menüpont alatt.
A 2020-as év minden szervezet életében különleges, a koronavírus-járvány miatt bevezetett
kormányzati intézkedések nyomán a Tanács eleddig csak egyszer ülésezett, de természetesen
az érdemi munka folyamatos volt év közben is. Az elmúlt időszak ülései és főbb napirendi
pontjai az alábbiak voltak:
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2019. február 25.
Együttműködési megállapodás előkészítése – EFI.
Európai Ifjúsági Hét pályázati lehetőség.
2019. évi költségvetés.
2019. évi programterv elkészítése.
2019. április 24.
- PKKE új munkaszervezet vezetőjének bemutatkozása, Tervezett 2019. évi ifjúsági
programok.
- Beszámoló az Ifjúsági Tanács által beadott pályázatokról - Európai Ifjúsági Hét, Több
leszel, ha teszel!
- Iskolánk Tanulóiért Alapítvány támogatása (a Tanács 15.000,- forinttal támogatta az
alapítványt a saját pénzügyi keretéből).
- Helytörténeti vetélkedő támogatása (a Tanács 9.000,- forinttal támogatta a vetélkedő
díjazásának beszerzését a saját pénzügyi keretéből).
2019. szeptember 17.
- A szentgotthárdi Pályaválasztási Nap szervezésével kapcsolatos megbeszélés
2019. november 25.
- Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanács SZMSZ-ének felülvizsgálata.
- Legyélteis! MOST generációs! program.
- DiscoverEU program ismertetése.
- Beszámoló a 2019. évi Pályaorientációs Napról.
- Jótékonysági kampány (a helyi szervezetek által szervezett „Csoki gyűjtési
kampányhoz” való csatlakozás, illetve ennek népszerűsítésé).
- 2020. évi programok, tervezett munkaterv.
2020. március 09.
- Ifjúsági Kérdőív tapasztalatai.
- Tervezett „I. Szentgotthárdi Ifjúságügyi Kerekasztal” c. program ismertetése.
- 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 2020. évi ünnepségével kapcsolatos
teendők.
- 2020. évi programok.
A 2020-as programok terén - a kihirdetett veszélyhelyzet miatt - el kellett halasztani egyes
programokat. Az Ifjúsági Tanács továbbra is üzemelteti a facebook oldalát, ahol elsődlegesen
az ifjúságnak szóló programokat és különféle lehetőségeket, pályázati felhívásokat oszt meg
az érdeklődők számára. Az online térben folyamatos a fiatalokkal való kapcsolattartás. Az
ifjúsági kutatás eredményeiről is videóüzenetben számolt be a Tanács a szentgotthárdi
fiataloknak, de a Szentgotthárd Újságban és a Vas Népében is megjelenik a legfontosabb
témákban.
Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa a létrehívása óta kiemelten fontosnak tartja minden
olyan ügy megvitatását, amely a szentgotthárdi fiatalok életét, mindennapjait érinti,
befolyásolja. Tekintettel arra, hogy a 2020-as év elején fennállt a lehetősége annak, hogy a
Vörösmarty Mihály Gimnázium és a Széchenyi István Általános Iskola a Szombathelyi
Egyházmegye fenntartásába kerül, ezért az ügy fontosságára tekintettel a szentgotthárdi
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Nagyboldogasszony Plébániával közösen „Iskola, Érték, Választás, Lehetőség” címmel
ifjúsági fórumot szerveztünk a fiatalok számára. Az iskolaátvétellel kapcsolatos
döntéshozatali eljárást a koronavírus-járvány az idei évben megakadályozta.
A Tanács az új koncepció elkészítéséhez kíváncsi volt a helyi ifjúság véleményére is, ezért
egy ifjúsági kérdőívet készített (aminek eredményét az új koncepció taglalja). A kérdőív
kiértékelését követően egy Ifjúsági Kerekasztalt szeretett volna szervezni, ahol a helyi
ifjúsággal foglalkozó szervezetek mellett a Rácz Zsófiát, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma fiatalokért felelős helyettes államtitkárát is meghívták volna. A szervezési
munkálatok elkezdőtek, a fórum tervezett dátuma április 24. volt, nagy örömet jelentett, hogy
Rácz Zsófia elfogadta meghívásunkat, azonban a járványügyi intézkedések miatt el kellett
napolni a rendezvényt. Sajnos még most sem tűnik teljesen biztonságosnak egy ilyen
rendezvény, ezért a pótdátum még bizonytalan.
Hasonló programterv volt a MURABA ETT közvetítésével egy nemzetközi ifjúsági
konferencia, amelyen a Nemzeti Ifjúsági Tanács, illetve egy szlovén ifjúsági szervezet is
képviseltette volna magát. A koronavírus-járvány miatt ezt a programot sem tudta a Tanács
megvalósítani. Valamennyi, az ifjúság érdekeit szolgáló, az ifjúság helyzetét javító, az
ifjúságot érintő programját a Tanács a jövőben hiánytalanul tervezi megvalósítani.
A Tanács számos iskolai programba is bekapcsolódott a korábbi években, de erre sajnos az
idei évben nem volt lehetőség.
A Tanács legsikeresebb programja a Pályaválasztási Nap 2019 volt, amit az idei év
novemberében is szeretne megszervezni a továbbtanulás előtt álló helyi középiskolások
számára – a szervezés el is kezdődött.

II.

BESZÁMOLÓ AZ IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV MEGVALÓSULÁSÁRÓL

A Képviselő-testület által jóváhagyott ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról szóló
beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.
III. IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA.
Az Önkormányzat hosszú évekre visszamenőleg rendelkezik ifjúsági koncepcióval, amelyek
aktualizálását általában széleskörű kérdőívezés előzte meg. A koncepció és a cselekvési terv
elsődlegesen a 15-29 éves korosztályt érinti, akik kiemelt fontosságú réteg a város számára. A
jelenleg hatályban lévő ifjúsági koncepciót 2015-ben fogadta el a Képviselő-testület, amelyet
időközönként felülvizsgált.
Öt év eltelte után a koncepciót újrafogalmaztuk, aktualizáltuk, amihez kértük az érintett
szervezetek észrevételeit is. Az aktualizált „Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai
Koncepciója és Cselekvési Programja 2020-2025” tervezete az előterjesztés 2. sz.
mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen!
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Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági Tanács
munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról szóló beszámolót
megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
………………………..

2.

A Képviselő-testület a „Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai Koncepciója és
Cselekvési Programja 2020-2025” dokumentumot a 2. számú melléklet szerint, az
alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
………………..
………………..

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Sütő Ferenc, Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa elnöke,
Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi Ügyek Tanácsnoka
Huszár Gábor polgármester
Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző
Szentgotthárd, 2020. szeptember 07.
dr. Sütő Ferenc sk.
Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa elnöke,
Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi Ügyek Tanácsnoka
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
BESZÁMOLÓ
AZ IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV MEGVALÓSULÁSÁRÓL
Közművelődés, szabadidő eltöltése
ifjúságnak szóló tematikus
rendezvények
- Előadások
- Színházi Műsor
- Koncertek
- Foglalkozások
- Kiállítások
- Moziműsorok
- Fesztiválok
- Szentgotthárdi Ifjúsági Nap

Megvalósulás

ÖNK.,
A tervezett programok a tavalyi év folyamán
PKKE,
folyamatosan zajlottak az ifjúsági korosztályt
MFVKM, érintően, ilyen rendezvények:
SZET KFT
Szentgotthárdi Történelmi Napok,
Hopplá Fesztivál,
Gyermeknap,
Tökparti,
Mozielőadások,
Sportrendezvények,
Mobilitás Hete,
Diákolimpiai rendezvények,
Európai Diáksportnap,
Prevenciós előadások,
EFI programok és foglalkozások,
Táborok,
Civil egyesületek rendezvényei,
Egyéb városi rendezvények
A 2020 évi járványügyi veszélyhelyzet miatt
több program elmaradt.

Múzeum modern, interaktív
szolgáltatásainak
fejlesztése

MFVKM, Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
ÖNK.
Kubinyi Ágoston Programjára benyújtott
önkormányzati pályázatok kedvező elbírálásban
részesültek, több fejlesztés is megvalósult,
illetve készül az Interaktív Időutazó Múzeum is.

Mozi változatos kultúraközvetítési
pontként való
működtetése, fejlesztése

ÖNK.,
Sikeres LEADER pályázatból megvalósult két,
SZET KFT kifelé nyíló nézőtéri ajtót és a beltéri ajtó cseréje
modern hangszigetelt ajtókra.
Társadalmi tevékenység,
érdekképviselet

Ifjúsági Tanács
- Érdekképviselet
- Programok szervezés
- Együttműködés az
Önkormányzattal és más
szervezetekkel stb.

IFJÚSÁG Az Ifjúsági Tanács ezeket a feladatokat
I
folyamatosan ellátja.
TANÁCS
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Közösségi tér
ifjúsági közösségi tér(terek)
kialakítása
- Művelődési ház felújítása, ahol
ismét használhat tereket az ifjúság
- Ifjúsági Park - Alpokalja
Szabadidőközpont
kialakítása (lásd: fentebb is)

ÖNK.
A
korábban
végzett
és
a
mostani
SZET KFT ifjúságkutatásban is megjelent igényként a
közösségi tér és az ifjúsági (skate park)
kialakítása, azonban ezek megvalósításának
forrása elsődlegesen pályázati forrásból
valósulhat majd meg a jövőben.
Kommunikáció és média

önkormányzati weboldal –
„Ifjúság és az Önkormányzat”
tartalommal való megtöltése +
FACEBOOK használata

IFJÚSÁGI Az ifjúság szinte kizárólag közösségi oldalakról
TANÁCS, tájékozódik:
az
Ifjúsági
Tanács
által
ÖNK,
üzemeletetett Facebook oldalon folyamatosan
jelennek meg hasznos információk, pályázatok,
lehetőségek az ifjúsági korosztály számára,
valamint a helyi intézmények hírei is
olvashatók.
Ifjúság megjelenése a médiumokban IFJÚSÁG A városi újságban, illetve a helyi internetes
(helyi médiumok - megyei
I
felületeken folyamatosan jelennek meg hírek
médiumok)
TANÁCS az ifjúsági korosztállyal kapcsolatosan.
,
ÖNK.
Ifjúságvédelem
ifjúságvédelmi feladatok

ISKOLÁK, Az ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetek
CSALÁDS folyamatosan ellátják ezen feladatokat.
EGÍTŐ
SZ.,
ÖNK.
Lakáshoz jutás

szociális bérlakások
első lakáshoz jutók támogatása

ÖNK.

Szociális bérlakásokat igényeltek fiatal párok
is, ezzel az Önkormányzat segítette lakhatásuk
biztosítását.
Az
Önkormányzat
12/1998.(III.26.) rendeletében támogatja az
első lakáshoz jutó fiatalokat, akik kérelemmel
fordulhatnak a képviselő-testület felé.

MELLÉKLET:
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/beszamolo-ifjusagi-tanacsmunkajarol-es-az-ifjusagi-cselevesi-terv-megvalosulasarol-ifjusagpolitikai-koncepciofelulvizsgalata-melleklet-23108.pdf
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Tárgy: Beszámoló a közétkeztetés helyzetéről

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozó közétkeztetés biztosítása a
Szentgotthárdon működő oktatási-, nevelési- és szociális intézményekben tárgyú szolgáltatás
ellátása tekintetében a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a közétkeztetést
Szentgotthárdon – 2014 -2018 között és aktuálisan 2018 – 2022 között - a JustFood Kft. látja
el. A szolgáltatás részleteit az Önkormányzat és a Vállalkozó által megkötött vállalkozási
szerződés tartalmazza.
A közétkeztetés olyan rendszeres étkezést biztosító, szervezett közösségi ellátás, amelyet
nevelési-oktatási intézményekben, szociális ellátás, gyermekjóléti alapellátás és
gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott különböző korú és egészségi állapotú
személyek részére, többnyire előre megrendelés alapján a nap egy meghatározott
időszakában, meghatározott időtartamban nyújtanak. Szentgotthárdon az étkeztetési feladat
magában foglalja a gyermek- (0-3 és 3-6 éves korosztály), illetve a diákétkeztetés (6-10, 1014 és 14-18 éves korosztály) biztosítását, diétás étkeztetés biztosítását, a szociális étkeztetés,
továbbá az intézményben alkalmazottak igény szerinti étkeztetését.
2018-as nyári szünetben a Széchenyi iskola épületében működő konyha teljes felújításon esett
át. Ennek eredményeként ez az egyetlen konyha üzemel főzőkonyhaként a szolgáltatási
területen, a többi telephelyen tálalókonyhát alakított ki az üzemeltető. Az üzemeltető által
végzett felújítás teljes költsége meghaladta a 27 millió forintot, melynek nagy részét az
eszközbeszerzések jelentették.
2020 nyarán minden telephelyen elvégezte az üzemeltető az általános karbantartási
feladatokat, gépek felülvizsgálatát. Kisebb beruházások is megvalósultak, új szeletelő gépet és
új hűtőket vásároltak. A Széchenyi Iskola ebédlőjét óriás poszterekkel tették hangulatosabbá,
barátságosabbá.
A szolgáltató a működtetés alatt folyamatosan figyelte és figyeli a jogszabályi változásokat.
Elsősorban a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyielőírásokról szóló 37/2014.
(IV. 30.) EMMI rendelet alapján végzi tevékenységét, mely 2015. szeptember 01. időponttól
lépett hatályba, de az étkezést igénybe vevők nemcsak ezen időponttól figyelhettek meg
változásokat, hanem a szolgáltató folyamatosan figyeli a jogszabályban előírt változtatásokat
és figyel azok bevezetésére. A rendelet meghatározza az adag/fő nyersanyag-kiszabatot
korosztályonként, az étrend változatosságát, a korcsoportonkénti energia szükségletet, az
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adagolást, a korcsoportonként megengedett napi sóbevitelt, valamint az egy főre számított
egyes élelmiszerek, élelmiszercsoportok 10 élelmezési napra történő beosztását.
Az üzemeletető gondosan figyel arra, hogy a beszállítók többsége helyi, vagy szentgotthárdi
térségi legyen, így nagymértékben emelkedett a jó minőségű és friss alapanyag aránya,
hetente több alkalommal kerül friss zöldség is beszerzésre és kismértékben használnak
fagyasztott termékeket.
A közétkeztetést igénybevevők száma folyamatosan, akár hétről-hétre változik – de az adatok
alapján elmondható, hogy nagyságrendileg ugyan annyian veszik igénybe a szolgáltatást, mint
a korábbi években. A napjainkban jelenlevő vírus hatásai itt is érzékelhetők, mivel az
intézményeink a tavasz folyamén zárva voltak, így az étkezést igénybe vevők száma
elenyésző volt. Az üzemeltető továbbra is figyelemmel kíséri a járványügyi elírásokat és
mindent megtesz annak betartására és betartatására.
Az Önkormányzati Hivatal szervezésében a Justfood Kft. mind a megbízó Szentgotthárd
Város Önkormányzata képviselőivel, mind a közétkeztetést igénybevevő intézmények
képviselőivel kéthavi rendszerességgel konzultáción vesz részt, ahol az intézmények
képviselői közvetlenül elmondhatják többnyire pozitív véleményüket, vagy néhány esetben a
minőségi kifogásaikat, kéréseiket, javaslataikat.
A szolgáltató ez utóbbiakat eddig minden esetben megpróbálta figyelembe venni és
megoldani. Ezen túlmenően az intézmények közvetlenül, akár napi szinten is fordulhatnak
kéréseikkel a szolgáltató élelmezésvezetőjéhez, rugalmasan kezelik a felmerült kéréseket,
észrevételeket. Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szolgáltató együttműködése is
folyamatos a minőségi szolgáltatás érdekében – szem előtt tartva a szerződésben
megfogalmazott pénzügyi és műszaki kérdéseket.
Az előterjesztés elkészítéséhez kértük a szolgáltató Justfood Kft. beszámolóját (lásd: 1. sz.
melléklet).
Az előterjesztés leadás határidejének napján tartottuk a soron következő közétkeztetési
egyeztetést valamennyi érintettel. A jelen lévő intézményvezetők megerősítették, hogy a
közétkeztetéssel elégedettek, mindössze kisebb észrevételeket/kérések voltak a szolgáltató
felé, amelyeknek a szolgáltató igyekszik eleget tenni.
ÖSSZEGZÉS: A közétkeztetés ellátása során a szolgáltató figyelembe veszi az
intézmények valamint a megbízó Önkormányzat észrevételeit, rugalmas hozzáállással
oldja meg a felmerült kéréseket. A szolgáltató betartja a jogszabályi előírásokban
megfogalmazottakat, figyel a változatos, egészséges táplálkozás biztosítására és ez
alapján próbálja elkészíteni az étrendet, biztosítja a különböző korosztályok számára a
megfelelő ételeket. A vállalkozó törekszik arra, hogy a hagyományos ízekhez szokott
étkezők is idővel fogadják el a jogszabályi előírásoknak megfelelő egészséges életmódot
szolgáló ételeket.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megismerni és elfogadni
szíveskedjen!

Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közétkeztetésről szóló
beszámolót megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
……………………………………
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Justfood Kft. szolgáltató

Szentgotthárd, 2020. szeptember 07.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

MELLÉKLET:
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/beszamolo-a-kozetkezteteshelyzeterol-melleklet-38072.pdf
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Tárgy: A helyi környezet- és természetvédelem szabályairól szóló
rendelet módosítása. Környezetvédelmi beszámoló
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I. A helyi környezet- és természetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása
A helyi környezetvédelem szabályait a 15/2019 (IV.26.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: helyi rendelet) tartalmazza.
Szentgotthárdon 2014. március 31-ig 16 db közterületi szelektív hulladékgyűjtő sziget
működött, amelyeken lehetőség volt a papír, a PET palackok és az üveg hulladékok szelektált
formában történő gyűjtésére. Ezeket a képviselő-testület 2014. januári ülésén hozott
döntésének megfelelően a szolgáltató 2014. március 31-ig megszüntette és lényegében
ugyanezeken a helyszíneken üveg-visszagyűjtési pontok alakultak ki. A Mártírok úti
tömbháznál maradt meg egy szelektív hulladék-gyűjtő sziget, mivel ebben a tömbházban nem
tudták elhelyezni a szelektív gyűjtőket.
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésének egyik fontos indoka az volt, hogy
sajnos folyamatosan problémát jelentett, hogy azokat egyesek illegális hulladéklerakónak
gondolták és ott hagyták hátra a hulladékaikat, ezért a város utcáin közlekedők időnként
hulladékhegyeket láthattak a szigetek környezetében. A másik szakmai szempont viszont az
volt, hogy a hulladékszállító ekkortól Szentgotthárd teljes területére kiterjesztette a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtést (közismertebb neve a sárga zsákos gyűjtés).
Sajnálatos módon – bár már nem olyan mértékben, mint korábban – továbbra is problémát
jelent az immáron hat éve működő üveg-visszagyűjtési pontokon az egyéb, nem üveg
hulladékok elhelyezése.
A probléma megoldása érdekében előfordult, hogy ideiglenesen megszüntettük a problémás
üveg-visszagyűjtési pontot. Ilyenkor azt tapasztaltuk, hogy az üveggyűjtő edények
visszaállítását követően megszűnt, vagy jelentősen mérséklődött az illegálisan kihelyezett
hulladék mennyisége.
A SZET Szentgotthárdi Kft. folyamatosan, heti rendszerességgel szállítja el az üvegvisszagyűjtési pontok környezetéből az egyéb, nem üveg hulladékokat. Sajnos amíg ez
megtörténik, addig a probléma nem is fog megszűnni, hiszen ezzel azt sugalljuk, hogy
helyesen cselekszik az, aki az üveggyűjtők mellé helyezi hulladékát mivel az úgyis
elszállításra kerül. Azt nem tehetjük meg, hogy a hulladékgyűjtők melletti egyéb szemét
felhalmozódását elnézzük, azt ne szállítsuk el. Ezért javasoljuk az üveggyűjtő szigetek
számának csökkentését, áthelyezéseket. (1. számú melléklet rendelet módosítása) A szigetek
számának csökkentésével a konténerek száma nem csökkenne, azok áthelyezésre kerülnének a
megszüntetendő gyűjtőpontokról.
A helyi rendelet 3. melléklete tartalmazza az üveg-visszagyűjtési pontok helyrajzi számok
szerinti felsorolását. Az alábbi táblázatban tesszük meg javaslatainkat az üveg-visszagyűjtési
pontok átszervezésére:
Helyszín
Tervezett intézkedés
Indoklás
1298/3.
hrsz-ú
terület
Megtartandó
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(Mártírok út 2-6. számú
tömbházak közötti terület)
1069/4 hrsz-ú terület (Goods
Market és Club 3 között)

Megtartandó

Bár az egyik legtöbb
problémát okozó gyűjtőpont,
mégis
elhelyezkedését
tekintve
itt
van
a
legoptimálisabb helyen.
Folyamatos problémát okoz a
gyűjtőkonténerek
mellé
pakolt háztartási, lom és
egyéb hulladék, továbbá az
üveges konténerek helytelen
használata.
A kihelyezett konténerek
elfoglalják az út jelentős
területét, ezzel korlátozzák a
kereszteződés beláthatóságát.
Javasoljuk
volt
buszpályaudvar
területére
történő áthelyezését.

1067/2
hrsz-ú
terület
(Széchenyi úti tömbbelső)

Megszüntetendő

1400/17 hrsz-ú terület (Pável
Á. ltp.)

Áthelyezendő

1537 hrsz-ú terület (egykori
Mátyás király utcai játszótér)
VAGY:
P+R
parkoló
bejárata
(1425/9 hrsz.)
VAGY:
a Mátyás király – Malom
utca, illetve Május 1. út
torkolata - 1555/3 hrsz

Megtartandó

Ténylegesen a konténerek még a
régi helyükön, az Ady E. utcénél
vannak, mert lakossági tiltakozás
miatt nem kerültek át erre a helyre.
Két további alternatívát is adtunk
melyből
az
első
nem
önkormányzati terület de a
tulajdonossal
(GYSEV)
erről
folytak tárgyalások. A másodiknál
az a veszély, hogy nincs szem előtt,
így más hulladék is megjelenhet
ott.

955/1 hrsz- terület (Árpád út
vége, parkoló)

Megszüntetendő

1065 hrsz-ú terület (Kossuth
L. utca, sportpálya előtti
térköves terület)

Megszüntetendő

Folyamatos problémát okoz a
gyűjtőkonténerek
mellé
pakolt háztartási, lom és
egyéb hulladék, továbbá az
üveges konténerek helytelen
használata.
Folyamatos, napi szintű
problémát
okoz
a
konténerből üveget válogatók
által okozott üvegszilánkok
feltakarítása.
Mivel
a
konténerek az új kerékpárút
mellett
vannak,
az
üvegszilánkok
fokozottan
veszélyt
jelentenek
a
kerékpárokra
is.
A
Szolgáltató
beszámolója
alapján
több
esetben
tapasztalták
itt
nem
megfelelő
hulladék
kihelyezését is.
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50 hrsz-ú terület (Kossuth L.
utcai pékség mellet)

Megtartandó

319, 316 hrsz-ú terület
(Zrínyi . utca-Felső utca)
2240
hrsz-ú
terület
(Rábafüzes, Déryné utcai
park)
2537
hrsz-ú
terület
(Jakabháza buszváró épülete
mellett)
4070
hrsz-ú
terület
(Rábatótfalu
Kultúrház
mellett)
2968
hrsz-ú
terület
(Máriaújfalu
bolt
előtti
parkoló)
3218/4
hrsz-ú
terület
(Farkasfa autóbusz-forduló
melletti terület)
862. hrsz-ú terület (Zsida
bolt melletti terület)
2015.
hrsz-ú
terület
(Zsidahegy utca)

Megtartandó
Megtartandó
Megtartandó
Megtartandó
Megtartandó
Megtartandó
Megtartandó
Megtartandó

Bár
a
Szolgáltató
beszámolója alapján több
esetben tapasztalták nem
megfelelő
hulladék
kihelyezését
is,
városrészenként
egy
konténert szükséges volna
megtartani.

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A rendelet melléklete már jelenleg is az
önkormányzati rendelet részét képezi. Az üveges konténerek áthelyezésével,
megszüntetésével megszűnhet a jelenlegi problémás helyzet, rendeződik a városkép.
Gazdasági, költségvetési hatása: az áthelyezések költségét fizetni kell, ugyanakkor a
csökkenhet a folyamatos hulladékszállítás költsége
Környezeti következménye: a környezet állapotának megőrzése a lényege a szelektív
hulladékgyűjtésnek, így ez a rendeletmódosítás is ezt a célt szolgálja.
Egészségi következménye: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.
A jogalkotás elmaradásának esetén: marad a jelenlegi helyzet.
II. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös
tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre.
1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban:
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Szentgotthárd város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére az Önkormányzat 2013. április 01-vel a Müllex
Közszolgáltató Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést a lakossági szilárd
hulladékkezelésére. A rendszer állami átalakítása során 2017. április 05. napjától 2017.
december 31-ig új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötöttünk az STKH
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. A
szerződést 2017. december 5-én megújítottuk így a szerződés szerinti közszolgáltatás
időtartama 2017. december 5-től 2020. június 30-ig tartott, melyet 2020. december 31-ig
meghosszabbítottunk.
A közszolgáltató elmúlt évi tevékenységével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adta (2.
számú melléklet):
Az Önök településén a közszolgáltatást 2019. július 1. napjától az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alvállalkozó bevonása nélkül végzi.
1. Hulladékszállítással kapcsolatban:
A településükön a hulladékszállítási tevékenységünket a települési szilárd (vegyes) hulladék
szállítását változatlan gyakorisággal, a családi házaknál két heti, a tömbházaknál és a
hulladékgyűjtő autóval nem megközelíthető mellékutcákban egy heti rendszerességgel
végeztük.
A mellékutcákban alkalmazott zsákos gyűjtés 101 ingatlant érintett (októberi állapot).
Az ingatlan tulajdonosok beazonosítását, esetlegesen szerződéssel nem rendelkező ügyfelek
kiszűrését Társaságunk folyamatosan végzi.
2. Szelektív gyűjtéssel kapcsolatban:
A bió ( szerves hulladék ) gyűjtését heti rendszerességgel.
Papír hulladék gyűjtés heti rendszerességgel.
Sárgazsákos hulladékgyűjtést családi házaknál kétheti, tömbházaknál heti rendszerességgel.
(A tömbházaknál a hulladék összetétellel sok esetben nem felelt meg az elvártaknak. )
Gyűjtőszigetes üveg gyűjtés kétheti rendszerességgel végeztük.
A labdarúgó pályánál illetve a zsidahegyi gyűjtőedényeknél több esetben tapasztaltunk nem
megfelelő hulladék kihelyezést.
Gyűjtősziget papír, műanyag, üveg gyűjtésére két helyszínen, csak üveg gyűjtő edény további
15 ponton található.
3. Hulladékudvar (9970 Szentgotthárd, Nyárfa utca vége:)
Szentgotthárd településen működtetett Zöldudvarban térítésmentesen szállíthatják be a
lakosok a hulladékot. Az általunk üzemeltettet hulladékudvar forgalma ügyfélszámban, illetve
beszállított mennyiségben is növekedett.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása alapján 2016. április 01-től
többek között a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj beszedését és a hátralékkezelés
feladatait az állam által létrehozott koordináló szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) látja el. A fenti időponttól
kezdődően ez a szervezet szedi be a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a
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jogszabályban meghatározott szolgáltatási díjat. A hivatkozott törvény szerint a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja az ingatlanhasználó személyes
adatait.
A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása 2018-ra lezárult. Az NHKV Zrt. a
hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében
közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1-től a
Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot (Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt.,
konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft.) bízta meg a díjhátralékok beszedésével
összefüggő egyes feladatok ellátásával. Ennek köszönhetően 2018 februárjában elindult az
elmaradt számlák kiállítása a város területén is.
2013. április 01-től a városban kötelező lett a szelektív gyűjtés. A fent idézett levélben
írtakkal ellentétben a szállítási rend szerint a családi házas övezetben kéthetente történik a
vegyes, illetve a sárga színű zsákokban gyűjtött szelektív hulladék elszállítása, a szerves (bio)
hulladék elszállítása pedig hetente. A tömbházas övezetben a vegyes hulladék elszállítása
hetente, a szeletíven gyűjtött hulladék elszállítása pedig kéthetente történik. A használt
sütőolaj elkülönített gyűjtésére is lehetősége van a lakosságnak egyrészt a város területén
kihelyezett központi gyűjtőbe (a Goods Market üzlet mögött), vagy háztartásonként gyűjtő
tégelyben lehet gyűjteni. A tégelyben elhelyezett használt sütőolajos hulladék elszállításáról a
szolgáltató helyi vállalkozón keresztül gondoskodik. A szolgáltató regisztráció alapján
elektronikus levélben is tájékoztatja a lakosságot a szállítás időpontjáról és a használt sütőolaj
gyűjtésével kapcsolatos tudnivalókról. Ennek a hulladékfajtának a gyűjtésére szolgáló
gyűjtőedényeket is szolgáltató biztosítja.
Az STKH NKft.-vel kötött szerződés alapján a közszolgáltató azon lomhulladékot, amely
gyűjtéséről illetve átvételéről a közszolgáltató egyéb módon nem gondoskodik, lomtalanítás
keretében az ingatlantulajdonostól évente egy alkalommal veszi át. A tavalyi évben a
Közszolgáltató megszervezte a házhoz menő lomtalanítást.
A szolgáltató az üzemelő hulladékudvarra tekintettel csak a méretüknél fogva a
közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényekben nem elhelyezhető, nagydarabos
hulladékokat (lomokat) szállította el. A gumiabroncs és az elektronikai hulladékokat elvileg
nem lehetett kihelyezni. Ezeknek a hulladékoknak az átvétele a hulladékudvarban biztosított.
Továbbá a korábbi évekhez hasonlóan idén sem lehetett az építési törmelék, faág, fanyesedék,
veszélyes hulladék, autó- és egyéb bontási műveletekből, ipari- és kereskedelmi
tevékenységből származó hulladékot kihelyezni. A fenti egyértelmű meghatározások ellenére
tavaly is kerültek ki a lomtalanítás során közterületre olyan hulladékok, amelyeket a
szolgáltató nem szállított el. Ezeket a hulladékokat a SZET Szentgotthárdi Kft. gyűjtötte össze
és szállíttatta el, amelynek költsége 245.364,- Ft volt, a költségviselő az önkormányzat.
Az idei évben a szolgáltató szeptember 19 és szeptember 26-i napokon szállítja el a
lomhulladékot a már megszokott módon. A nem kihelyezhető hulladékokat továbbra sem
szállítja el a szolgáltató, ezek – amennyiben nem kívánunk a városban szeméthalmokat nézni
– továbbra is az önkormányzat költségvetését terhelik. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet,
hogy ők is nyomatékosítsák a lakosságban a kihelyezhető lomhulladékok típusát. A felhívás
elérhető a város honlapján az egyéb hírek között. http://szentgotthard.hu/hu/egyebhirek/lomtalanitas-5.html
A szelektíven gyűjtött hulladékok elhelyezésére 2017. június 1-től az STKH Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által üzemeltetett hulladék (zöld)
udvarban van lehetőség. A hulladékudvar heti két alkalommal (kedden és csütörtökön 8.0016.30 óráig), valamint minden hó 1. szombatján 8.00-16.30 óráig tartott nyitva. A
közszolgáltató önkormányzatunk előzetes tájékoztatása nélkül ezen nyitvatartási időt az
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alábbiak szerint változtatta meg: kedd és csütörtöki napokon 8.00 -15.30-ig, minden hó 1.
szombat: 8.00 -15.30-ig. 2019 május 14-én elküldött levelünkben javasoltunk új, a lakosság
számára is kedvezőbb nyitvatartási idő bevezetését (kedd és csütörtök 10.00-18.30, minden hó
1. szombatján 9.00-16.30). Választ, ahogy azt korábban megszokhattuk ezúttal sem kaptunk.
A zöldudvarban lerakható hulladékok mennyiségéről és fajtájáról a városi honlapon, a
szolgáltató elérhetőségein (94/200–563, http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarokuzemeltetese/), valamint a helyszínen (Szentgotthárd, Nyárfa utca) is van lehetőség
tájékozódni.
A lomtalanításon kívüli időszakban a háztartási lomok elhelyezésére a hulladékudvarban van
lehetőség, ahol a lakosság ingyenesen elhelyezheti hulladékát.
Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése is a
hulladékudvarban történik.
A szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos beszámoló az előterjesztés I. pontjában
olvasható.
A háztartásoknál keletkező vegyes, illetve 2013. április 01-től a kötelezően elkülönítetten
(szelektíven) gyűjtött hulladék gyűjtéséről és elszállíttatásáról az ingatlan tulajdonosa,
használója köteles gondoskodni a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében. Erről már
többször tájékoztattuk a lakosságot szórólapokkal, a helyi médián keresztül stb.
A hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés folyik.
Az így összegyűjtött hulladék elszállítását egy kisebb autóval végzi a közszolgáltató saját
gépjárművével heti egyszeri alkalommal.
A kormány 109/2005 (VI. 23.) rendeletével bevezette a hordozható elemek visszavételi,
visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségét. A hordozható elemek visszavételi,
visszagyűjtési kötelezettségét Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi. Ennek érdekében az
önkormányzat szerződést kötött a CELLA HUNGARICA Forego Kft.-vel és a lakosság
számára nyilvános gyűjtőpontot létesített a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban,
továbbá a Képviselő-testület 26/2006. (VI.26.) számú önkormányzati rendeletében a
környezettudatos nevelés érdekében az oktatási intézményekben is előírta a lakossági körben
keletkező hulladékká vált elemek begyűjtésének megszervezését, ezért az önkormányzattal
szerződött szervezet az intézményekben is kihelyezte a használt elem gyűjtőkonténereket.
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében a jogerős hatósági
engedélyek alapján megtörtént a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú területen lévő egykori
törmeléklerakó rekultivációja. Ezt követőn az utógondozás már az önkormányzat feladata.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok (parkok, kibővített
városközpont zöld felületei) esetén a városi parkfenntartási megállapodás alapján a SZET
Szentgotthárdi KFT. végzi, egyéb önkormányzati ingatlanok kaszálása pedig külön
megbízások alapján történik évente két, vagy három alkalommal, illetve allergén növények
megjelenése esetén. A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött
megállapodás alapján a 8-as számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z.
utca – Jakabháza közigazgatási határ közötti szakasza) folyamatosan gyűjtik az elszórt
hulladékot. A kihelyezett 6 db hulladékgyűjtő (buszmegálló, illegális „autóspihenőkhöz”)
ürítése szükség szerint, de legalább hetente történik. 2016-tól az Apátistvánfalva felé vezető
út mentén elszórt hulladék összegyűjtésére is megállapodást kötöttünk az Őr-Nyék
Alapítvánnyal, akik évi három alkalommal gyűjtik a fenti területen az elszórt hulladékot.
Ezúton is köszönjük a fenti szervezetek munkáját.
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2019-ben önkormányzatunk a SZET Szentgotthárdi Kft-t megbízva több szeméttel teleszórt
területet is tisztított (Hunyadi úti temető után, Rábafüzesi temető mellett, Széchenyi úton,
Akasztó-dombon).
A civilek koordinálásával és az oktatási intézmények, illetve a SZET Szentgotthárdi Kft.
részvételével, valamint az önkormányzat eszköz támogatásával (hulladékgyűjtő zsákok,
illetve kesztyűk), többször országos akciókhoz is csatlakozva hulladékgyűjtési akciók is
zajlanak a város területén. Ezúton is köszönjük a munkálatokban résztvevők a segítségét.
Helyi hulladékgazdálkodási terv
- A hulladékról szóló 2012. évi LVXXXV. törvény IX. fejezete már nem írja elő települési
(helyi) hulladékgazdálkodási terv készítését. Az országos tervet az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a kormány határozatban fogadja el. A területi
hulladékgazdálkodási tervet is az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a
környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az új törvény a közszolgáltatók részére
írja elő a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek elkészítését, amelyet a
környezetvédelmi hatóság fogadja el.
2. Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban:
Regionális Légszennyezettség Mérőállomás: A projekt lényege egy Mosonmagyaróvártól
Szentgotthárdig, a magyar–osztrák határ mentén húzódó, a levegő szennyezettségét figyelő
monitoring hálózat kialakítása. Ez öt mérőállomás beszerzését és rendszerbe állítását továbbá
a monitoring tevékenység (működtetés) 5 évig való finanszírozását jelentette. Szentgotthárdon
az automata mérőállomást a Széchenyi István Általános Iskola udvarán helyezték el, 2013ban. A mérőállomás biztosítja a város levegőminőségének folyamatos figyelését. A projekt
2019-ben lezárult. A mérési adatok a http://levegominoseg.hu honlapon az automata
mérőhálózat, illetve az értékelés menüpontok alatt érhetőek el.
Megoldandó problémát jelent a nem megfelelően gondozott, néha allergén növényekkel
szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása). Szentgotthárd közigazgatási területén első
fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi ingatlanoknál a Vas Megyei Kormányhivatal
Földhivatala, belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd város jegyzője. 2015-től
Szentgotthárdon az ingatlanok tisztántartásáról (kaszálásáról) a tulajdonosok, használók
kötelesek május 15-ig, illetve szeptember 15-ig gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa,
használója fenti kötelezettségét nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen
felhívást követően az elhanyagolt ingatlant a tulajdonos, használó költségére és veszélyére
rendbe hozattathatja. A tavalyi évben 35 ingatlan tulajdonosát szólítottunk fel végzéssel a
kaszálásra, illetve 13 ingatlan esetében kényszer kaszálás elrendelésére is sor került. Az idei
évben is elkezdődött az ingatlantulajdonosok felszólítása, eddig 27 db felszólítást küldtünk ki
és 13 esetben volt szükség kényszerkaszálás elrendelésére.
3. A vizek védelmével kapcsolatban:
A vizek védelmével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyforrást az élő vízfolyásokba
kerülő szennyvíz jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.) számú rendelete alapján
2004. október 01-től az önkormányzat adóhatóságához talajterhelési díjat kell fizetni azoknak
a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá
és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak.
Szentgotthárd közigazgatási területén Farkasfa és Jakabháza városrészek szennyvízcsatornahálózata még nem került kiépítésre, e településrészeken a megfelelő megoldásokat
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mihamarabb meg kell találni. Farkasfa esetében a kiépült máriaújfalui végpontra történő
csatlakozás lehetősége nincs meg, mivel a fajlagos költségei nagyon magasak és nem teszik
lehetővé a pályázat eredményességét. Jakabháza tekintetében rendelkezünk a Mélyépterv
Infrastruktúra Kft. által készített tervdokumentációval. A meglévő tervek a városrész
szennyvizét a regionális hálózatra vezetnék rá. Meggondolandó lenne a 2008-ban kialakított
projekt koncepció szerint készített tervek átdolgozása azért, hogy a regionális rendszer
kihagyásával közvetlenül a Szentgotthárd-Rábafüzesi hálózatra csatlakozzon a jakabházi
hálózat.
Tekintettel arra, hogy a költségek nagysága, a kiépítés nehézségei illetve Jakabháza esetén az
alacsony lakosságszám miatt a megszokott szennyvízvezetéken összegyűjtött szennyvíz
szennyvíztisztítóban tisztítása rendszer kialakítására mai ismereteink szerint nem lehet
pályázatot nyerni, más megoldásban kell gondolkodni. Nagyobb esély lehetne pl. a most
Apátistvánfalván pályázatból elinduló egyedi biológiai tisztításra – ennek látható eredményei
lesznek már 2021-ben, így a tapasztalatok alapján el lehetne indulni ebbe az irányba is.
Tekintettel arra, hogy közös önkormányzati hivatalként mi szervezzük a projekt
megvalósítását Apátistvánfalván, így közvetlen tapasztalataink lesznek erről. Meglátásunk
szerint 2021-ben el lehet kezdeni az előkészítést az addigi apátistvánfalvai tapasztalatainkat
is felhasználva Farkasfán és Jakabházán.
A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz elszállítása:
A kistérségi társulás nevében kiírt sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen a társulás
2012-ben közszolgáltatási szerződést kötött a Szentgotthárd város és térsége területén a
települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére.
A közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft., elérhetőségei: Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960
Lenti, Templom tér 9.) Tel.: 92/551-386, 92/551-387, fax: 92/551-012, mobil: 30/701-77-97,
e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu. A közszolgáltató beszámolója jelen előterjesztés 3.
számú mellékletében olvasható.
A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonos a környezetvédelmi hatóság
határozatában előírt határidőkben és módon eleget tett. A Florasca Kft. egy sikeres pályázat
eredményeképpen elvégeztette a terület rekultivációját. A rekultiváció elvégzését követő 5 év
fenntartási kötelezettség terhelte a tulajdonos Florasca Kft.-t, mely időszak lejárt. 2017.
októberében a tulajdonos felajánlotta megvételre a területet. A területet az önkormányzat az
Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvánnyal közösen megvásárolta. A
területet az Egyesület önkormányzati támogatás nélkül gondozza.
4. Zöldterületek fenntartása és kezelése:
A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű
növényvédelmi munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási
megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodik. A zöldterületek megfelelő
fenntartását a nem megfelelő használatuk (rongálások, lopások, szemét elszórása stb.) is
akadályozza.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási
feladatait az önkormányzat látja el megbízási szerződések útján. A Hársas-tó környezetében
az elmúlt években visszatérően komoly problémákat okoztak az éjszakai rongálások. Az
elmúlt évekhez hasonlóan az idén is birtokba vehették a fürdőzők a SzentgotthárdMáriaújfalui Hársas-tó strandját, mivel a 2014-ben kiépült az ivóvízvezeték már biztosítja az
ivóvízvételi-, illetve a zuhanyozási lehetőséget is és ezek hiánya már nem akadályozta a
strand megnyitását. A 2019-es és az idei vízminták eredménye is azt mutatja, hogy a tó vize
alkalmas a fürdőzésre.
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Még mindig problémaként jelentkezik a zöldterületek fenntartásával kapcsolatban, hogy az eb
tulajdonosok nem mindig tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. A kutyáikat
tiltott területeken futtatják, illetve az ebek által okozott szennyeződéseket nem távolítják el.
Ez azért veszélyes, mert ahol kisgyerekek is tartózkodnak (parkok, játszóterek), ott akár
súlyos betegségek kialakulásához is vezethetnek. A helyi környezetvédelmi rendeletünk
alapján az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása során köteles az ebek
okozta szennyezés megszüntetésére alkalmas zacskót, vagy szennyezés megszüntetésére
alkalmas egyéb eszközt magánál tartani és ezt a közterület-felügyelők felszólítására
bemutatni. Az állat által okozott szennyeződés megszűntetése az állat felügyeletével
megbízott személy kötelessége.
A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy
mennyiségben jelenik meg a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező növényi
hulladék. A parkfenntartási feladatokkal megbízott SZET Szentgotthárdi Kft. a fanyesedéket
egy helyen gyűjti és mikor nagyobb mennyiség összegyűlt, akkor ledaráltatja, a fűnyesedéket
pedig saját maga komposztálja.
5. Zajvédelem:
2019-ben vendéglátóegység részére nem állapított meg hatóságunk zajkibocsátási
határértéket. Jelenleg egy eljárás van folyamatban hivatalunkba érkezett zajjal kapcsolatos
bejelentés miatt.
A Szentgotthárd éjszakai csendjének biztosítására létrehozott együttműködés funkcionál – az
éjszaka nyitva tartó vendéglátó helyek miatt hivatalos bejelentés nem érkezett.
6. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja:
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-nak
figyelembevételével a képviselő-testület 2016. augusztusi testületi ülésén elfogadta a város új
(felülvizsgált) környezetvédelmi programját. A környezetvédelmi programunk az alábbi
linkre kattintva érhető el:
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html
A környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően kell felülvizsgálni. A 2015-2020.
közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Környezetvédelmi Programot az Országgyűlés 27/2015.
(VI.17.) számú OGY határozatával fogadta el. Véleményünk szerint a környezetvédelmi
programunk felülvizsgálatára jelenleg nincsen szükség.
Szentgotthárd Város Önkormányzata és Lendva Város Önkormányzata a muraszombati
PRAK TV AS céggel konzorciumban az Interreg SI-HU (Szlovénia-Magyarország)
Együttműködési Program keretében 2019-ben egy pályázatot nyújtott be, melynek célja, hogy
a magyar-szlovén határ menti régióban szorosabbra vonja az intézményi együttműködést az
éghajlatváltozás okozta negatív környezeti hatásokra való felkészülés terén. A pályázat egyik
célja egy közös klímavédelmi stratégia elkészítése, illetve egy-egy konkrét klímavédelmi
intézkedés megvalósítását célozta meg. A pályázat azonban sajnos nem nyert, így a közös
klímavédelmi stratégia sem készült el, amelyre a cselekvési tervünket terveztük elkészíteni. A
Klímastartégiai Cselekvési Tervet a város környezetvédelmi programjának következő
felülvizsgálatával lenne célszerű elkészíteni, annak egy fejezeteként. A helyi
környezetvédelmi programokat a Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban: NKP)
megújítását követően kötelező felülvizsgálni és ez most aktuális is lesz, hiszen a mostani NKP
a 2015-2020. közötti időszakra vonatkozik.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, az előterjesztést megtárgyalni, illetve a város környezeti állapotáról szóló beszámolót,
továbbá az új környezetvédelmi rendeletet elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolót elfogadja.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolóval kapcsolatban az alábbiakat
határozza meg: .....
Határidő:
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2020. augusztus 31.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés 1. számú melléklete
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../---. /---./ önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló
15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 1. valamint az 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bek. c) pontja alapján a következőket rendeli
el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
környezetvédelem szabályairól szóló 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletét helyébe e rendelet 1. melléklete lép:
2.§ E rendelet 2021. január 01-én lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:
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1. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló
15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3. mellékletéről
(módosítás félkövér betűtípussal)
Az üveg visszagyűjtési pontok, illetve a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedése Szentgotthárdon:
Szelektív hulladékgyűjtő sziget:
1. a 1298/3. hrsz-ú terület (Mártírok út 2-6. számú tömbházak közötti terület)
Üveg-visszagyűjtési pontok:
1. az 1069/4. hrsz-ú terület (a Mártírok útja 1-3 /jelenleg Goods Market/ – Club 3 Vendéglő
közötti terület)
2. az 1537. hrsz-ú terület (egykori Mátyás király utcai játszótér) / VAGY: P+R parkoló
bejárata (1425/9 hrsz.) /VAGY a Mátyás király – Malom utca, illetve Május 1. út
torkolata - 1555/3 hrsz
3. az 1572. hrsz-ú terület (volt buszpályaudvar területe)
4. az 50. hrsz-ú terület (Kossuth L. utcai pékség melletti terület)
5. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca - Felső u. kereszteződése)
6. a 2240. hrsz-ú terület (Rábafüzes, Déryné utcai park)
7. a 2537. hrsz-ú terület (Jakabháza Fő u., a buszváró épülete mellett)
8. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu, Tótfalusi u. – a Kultúrház mellett)
9. a 2968. hrsz-ú terület (Máriaújfalu, Máriaújfalui u., a bolt előtti parkoló)
10. a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa, autóbusz-forduló melletti terület)
11. a 862. hrsz-ú terület (Zsida, Zsidai u. – Szépvölgyi u. csatlakozásánál, a bolt melletti
terület)
12. a 2015. hrsz-ú terület (Zsidahegy utca)
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Indokolás
Az 1. §-hoz: a rendezett városkép érdekében írt helyszíneken célszerűek az üvegvisszagyűjtési pontok.
2. §-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. A lakossági tájékoztatás és a
közszolgáltatóval történő egyeztetés miatt célszerű ebben az időpontban.
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Előterjesztés 2. számú melléklete
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Előterjesztés 3. számú melléklete
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Tárgy: Járási egészségterv elfogadása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 152/B §-a alapján „a járásra, illetve a
fővárosban a fővárosi kerületre vonatkozóan - azon járásokban, ahol működik
egészségfejlesztési iroda, az egészségfejlesztési irodák bevonásával - a járásszékhely város
önkormányzata a területileg érintett települési önkormányzatokkal vagy azok társulásaival
egészségtervet [a továbbiakban: járási (fővárosi kerületi) egészségterv] dolgoz ki, illetve
gondoskodik az abban foglaltak megvalósításáról, amelynek során együttműködik a fővárosi
és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával, az alapellátást és a
szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, valamint az egyéb érintett ágazatok
szereplőivel.”
A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával jött létre 2015-ben a szentgotthárdi
Egészségfejlesztési Iroda. Ebben az évben készült a kistérségi egészségterv, amely a mostani
terv alapját is biztosította. A jelen egészségtervben szereplő feladatok és célmeghatározások
Egészségfejlesztési Iroda tapasztalataira és adatbázisára, valamint a székhelytelepülés, azaz
Szentgotthárd város hatályos egészségügyi koncepciójára is épülnek, emellett a járás
jegyzőinek küldtük meg véleményezésre.
Az egészségterv elkészítésének célja a szentgotthárdi járás lakosai életfeltételeinek,
életminőségének, s ezen keresztül az itt élő emberek egészségi állapotának javítása az élet
minőségét befolyásoló tényezők változtatásán keresztül. Szerettünk volna egy konkrét,
megvalósítható célokat tartalmazó cselekvési programtervet készíteni azokra a feladatokra
nézve, amelyek nem egyetlen településhez / nem a székhelytelepüléshez, hanem a járás
egészéhez kapcsolódnak.
A járási egészségterv megléte az Egészségfejlesztési Iroda működési támogatásához is
szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen!
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Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Járási
Egészségtervet az előterjesztés melléklete szerint / a következő kiegészítésekkel hagyja
jóvá:
……………………………………….
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Klósz Beáta, Rendelőintézet vezető
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

Szentgotthárd, 2020. szeptember 02.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. Melléklet

A SZENTGOTTHÁRDI JÁRÁS
EGÉSZSÉGTERVE
2020.

I.

BEVEZETÉS

Jelen dokumentum elkészítésének kötelezettségét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 152/B. §-a mondja ki:
„ A járásra, illetve a fővárosban a fővárosi kerületre vonatkozóan - azon járásokban, ahol
működik egészségfejlesztési iroda, az egészségfejlesztési irodák bevonásával - a járásszékhely
város önkormányzata a területileg érintett települési önkormányzatokkal vagy azok
társulásaival egészségtervet [a továbbiakban: járási (fővárosi kerületi) egészségterv] dolgoz
ki, illetve gondoskodik az abban foglaltak megvalósításáról, amelynek során együttműködik
a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával, az alapellátást és a
szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, valamint az egyéb érintett ágazatok
szereplőivel.
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Az egészségterv elkészítésének célja a szentgotthárdi járás lakosai életfeltételeinek,
életminőségének, s ezen keresztül az itt élő emberek egészségi állapotának javítása az élet
minőségét befolyásoló tényezők változtatásán keresztül.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával megvalósuló, a „Rendelőintézet
Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása” című,
TÁMOP6.1.2-11/3-2012-0011 jelű pályázat megvalósításához kistérségi egészségterv már
készült 2015 évben. Mivel a szentgotthárdi kistérség gyakorlatilag lefedi a szentgotthárdi
járás területét (mindössze egyetlen község a különbség), a kistérségi egészségterv részeként
elkészített állapotleírás és a lakossági probléma- és igényfelmérés jelen dokumentum hátterét
is biztosítja. A jelen egészségtervben szereplő feladatok és célmeghatározások egyrészt a
kistérségi egészségtervben megfogalmazott helyzetelemzésekre, másrészt a 2015 óta
folyamatosan működtetett Egészségfejlesztési Iroda tapasztalataira és adatbázisára,
harmadrészt elsősorban a székhelytelepülés, azaz Szentgotthárd város hatályos egészségügyi
koncepciójára épülnek. Mindezek mellett a járás területén lévő települési önkormányzatok is
rendelkeznek a saját településükre érvényes egészségügyi koncepciókkal, tervekkel,
dokumentumokkal.
Mindezekre tekintettel a járási egészségterv megalkotásával nem az volt a célunk, hogy a
meglévő tervekben és koncepciókban már meglévő információkat ismételjük, hanem hogy
azokra építve egy hatékony, a konkrét célokat tartalmazó cselekvési programtervet
készítsünk azokra a feladatokra nézve, amelyek nem egyetlen településhez / nem a
székhelytelepüléshez, hanem a járás egészéhez kapcsolódnak.

II.

CSELEKVÉSI PROGRAM
Feladatlista

Rendelőintézet Szentgotthárd, mint

Célcsoportok

járás lakossága

Célok
– a mindenkori lehetőségekhez
mérten Szentgotthárd

Város

Önkormányzata

az

a térség járóbeteg ellátását biztosító

5/2013. évi határozatával arról döntött, hogy a

intézmény fenntartása, működtetése,

járóbeteg-szakellátás feladatát továbbra is

fejlesztése

biztosítja

a

térség

lakossága

számára.

önkormányzati feladatok

Összhangban az egészségpolitikai fejlesztési
irányokkal, a lakóhelyhez lehető legközelebbi
egészségügyi

szolgáltatások,

Rendelőintézet

megtartása

így

a

és

fejlesztése

önkormányzatok

feladata

továbbra is kiemelt feladat.
Háziorvosi és védőnői körzetek
működtetése,
feltételeinek javítása

infrastrukturális

járás lakossága

A

helyi

gondoskodni

a

háziorvosi,

házi

gyermekorvosi, fogorvosi alapellátásról, az
ezekhez

kapcsolódó

ügyeleti

ellátásról,

valamint a védőnői és iskola-egészségügyi
ellátásról,

a

biztosításáról

kiszolgáló
és

alapinfrastruktúra

lehetőségek

szerinti
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fejlesztéséről.

Hétközi és hétvégi központi orvosi

járás lakossága

ügyeleti ellátás működtetése

A hétközi és hétvégi központi orvosi ügyelet
biztosítása kötelező önkormányzati feladat.
Az ellátás Szentgotthárdon és 14 községben
szolgáltatási szerződés alapján történik – a
fenntartható

finanszírozás

feltételeinek

megteremtése elsősorban állami feladat.
fogászati ügyeleti ellátás

járás lakossága

A hétközi és hétvégi központi fogorvosi
ügyelet

megszervezése

kötelező

önkormányzati feladat. Szombathely Megyei
Jogú

Város

által

fenntartott

ellátó

(Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális
GESZ) kizárólag sürgősségi eseteket fogad a
megyei településekről, így az ügyeleti ellátás
egyelőre nem teljes mértékben megoldott.
Gyermeket

tervező,

illetve

gyermekes

családokra

irányuló

Közösségi szolgáltatás (EFI)

közösségi

egészségfejlesztési

Gyermeket
illetve

tervező,

Az EFI szakmai irányításával közösségi

gyermekes

egészségfejlesztési programok megvalósítása

családok

a célcsoportok bevonásával. (Pl: fürdőnapok

tevékenységek szakmai támogatása,

családok részére, gyermekjóga foglalkozás,

megvalósításában való részvétel

kismama torna, nyári tábor, stb.)

Idősebb (különösen a 65 éves és

Idősebb (különösen a

EFI tevékenységéhez kapcsolódó rendszeres,

afeletti)

65 éves és afeletti)

testmozgást ösztönző közösségi programok

korosztály

szervezése, megtartása, illetve az idősek

közösségi

korosztályra

irányuló

egészségfejlesztési

tevékenységek szakmai támogatása,

közösségben tartása, szellemi és fizikai,

megvalósításában való részvétel

aktivitásuk megőrzését, fejlesztését célzó
programok megvalósítása. (Pl: tánc, teke,
foglalkozások,

zeneterápiás

kutyaterápia,

túrák, stb.)
Szociálisan hátrányos helyzetűekre

Szociálisan hátrányos

Az EFI szakmai irányításával közösségi

irányuló

helyzetű

egészségfejlesztési

egészségfejlesztési
szakmai

közösségi
tevékenységek
támogatása,

megvalósításában való részvétel

szolgáltatásokat

valósít

meg:
-

szociálisan

hátrányos

helyzetű

és

veszélyeztetett gyermekekre irányulóan
-

eltérő

tantervű

gyermekek

részére

köznevelési intézménnyel együttműködően
- szociálisan hátrányos helyzetű óvodás és
kisiskolás korú gyermekek részére. (Pl: Nyári
tábor, zenés-mozgásos foglalkozás tartása,
eltérő tantervű gyermekek részére rendszeres
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vízi foglalkozás.)

Krónikus
közösségi

betegekre

irányuló

Krónikus betegek

egészségfejlesztési

A

betegklubok

éves

szakmai

programok

kapcsolódó

tervéhez

megvalósítása.

tevékenységek szakmai támogatása,

Közösségi egészségfejlesztési szolgáltatások

megvalósításában való részvétel

között különös tekintettel a betegklubok és
egészségmegőrzést
szervezetek

célul

tűző

részére.

civil

Folyamatos

kapcsolattartás a vezetéssel az együttműködés
megvalósítása érdekében.
Egészségkockázatok csökkentésére

Gyermeket

irányuló

illetve

egészségfejlesztési
szakmai

közösségi
tevékenységek
támogatása,

megvalósításában való részvétel

tervező,
gyermekes

családok,

idősebb

Dietetikai

tanácsadás

kitelepülések
táplálkozás

EFI

helyszínei.

iroda

és

Egészségtudatos

kialakítása,

igény

szerinti

(különösen a 65 éves

kontrollal.

és

Egészséges táplálkozást ösztönző közösségi

afeletti)

korosztály,

programok szervezése, lebonyolítása.

szociálisan hátrányos

Valamennyi az EFI-t felkereső kliensnek a

helyezettű,

mozgásprogramok kiajánlása.

krónikus
oktatási

betegek,

csoport

Valamennyi

nyitott,

bármikor

intézmény

lehessen csatlakozni. Pl: zenés-táncos torna,

tanulója/hallgatója,

úszásoktatás, aerobic, mozgásfoglalkozás és

munkahelyi

gyaloglóklub,

célcsoport,

járásban

élő lakosság

közös

futás,

Pilates

egészségvédő torna.
Önszerveződő

csoportok

mozgásfoglalkozásainak

támogatása

(egészségmegőrző tornák, gerinctorna klub,
életmód jóga klub).
Köznevelési

intézmények

egészségfejlesztési tevékenységének
szakmai

támogatása,

megvalósításában való részvétel

Oktatási

intézmény

tanulója/hallgatója

Az EFI szakmai feladatainak megfelelően, a
megelőzés érdekében szervezett eseményen
ismeretátadás

és

gyakorlati

bemutatók

megvalósítása. Cél a szentgotthárdi oktatási
intézményekben tanuló

diákok

figyelmét

ráirányítani az egészséges életmódra, illetve
az

ezzel

összefüggésben

álló

sportolás

fontosságára iskolai egészségnapok keretein
belül, továbbá drog-prevenciós tevékenységek
megvalósítása.
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Munkahelyi

egészségfejlesztés

szakmai

támogatása,

szakmai

Az

célcsoport MCS

közösségi egészségfejlesztési szolgáltatások,

megvalósításában való részvétel

EFI

együttműködésével,

Munkahelyi

különösen
keretén

munkahelyi
belül

bevonásával

egészségfejlesztés

munkahelyi

csoportok

mozgásprogramok

ismeretterjesztő

előadások

valamint

megvalósítása.

Kapcsolattartás alap - és szakellátást nyújtó
szolgáltatókkal.

Az

EFI

szakmai

programeleme a kapcsolattartás alap - és
szakellátást nyújtó szolgáltatókkal, amely
tervezetten ezen a rendezvényen valósulhat
meg. (Pl: kerékpártúra, gyalogtúra, előadások,
kapcsolattartás, évértékelő találkozás.)
Szülői készségek fejlesztése

Gyermeket
illetve

tervező,

A szülői készségek fejlesztésére irányuló,

gyermekes

közösségi egészségfejlesztési tevékenységek

családok

szakmai támogatása, megvalósításában való
részvétel, szülői klub keretein belül Ringató
foglalkozások
Szoptatás

rendszeres
világnapjához

tartása.
kapcsolódóan

Ringató foglalkozás tartása.
Mentális egészségfejlesztés

járásban élő lakosság

Alzheimer

kór

betegséggel

kapcsolatos

filmvetítés, amely információkat, a feltevésre
váró kérdéseket, szakmai feladatokat és
külföldi

példákat

mutatja

be.

Mentális

egészségfejlesztés

témakörben

előadások

szervezése.

Valamennyi

korosztályt érintő téma, a nehézségekkel és
váratlan

helyzetekkel

való

megküzdés

érdekében.
Depresszió

és

megelőzési

öngyilkosság

járásban élő lakosság

programok

Elmélet és gyakorlat ismeretátadás járási
kapuőrök részére.

Egyéni
ás

szolgáltat

Egyéni

megvalósítása
kockázati

felmérése

standard mérőeszközök segítségével

Járásban élő lakosság

Állapotfelmérés az

EFI

-ben és

külső

helyszíneken.
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Egyéni

kockázatfelmérés

Járásban élő lakosság

A Fagerström-féle nikotinfüggőség teszt, a

eredménye alapján, szükség esetén

dohányzási,

rövid intervenció vagy alapellátás,

szokások

szakellátás felé történő irányítás

kérdőívek,

táplálkozási,

testmozgási

felmérésére
AUDIT-10

alkalmazandó
kérdések

nyomán

indokolt mini intervenció és továbbirányítás.
Segítség a dohányzásról való leszokásban
alap

és

szakellátással

együtt.

Alkoholproblémák kiszűrése esetén rövid
intervenció

biztosítása,

továbbirányítás,

szükség

öngyógyító

esetén
csoport

működésének támogatása.
Internetes megjelenés (pl. honlap,

járásban élő lakosság

aloldal, közösségi média) biztosítása

Tájékoztatás a járás lakossága számára az EFI
által nyújtott szolgáltatásokról, programokról.
Egészségfejlesztési
cikkek,

ismeretek

plakátok,

bővítése

szórólapok

által.

Együttműködés a kötelező szűrővizsgálatok
mozgósításában.
Közösségi

csoportokban

való

járásban élő lakosság

részvétel

A

megelőzés

érdekében

különböző

módozatainak

sportágak

bemutatása

a

testmozgás

népszerűsítése,
és

kipróbálási

lehetőségek

biztosítása.

Fürdőnap:

Szintén

Mobilitási

Héthez

3. Egészségkommunikáció (EFI)

kapcsolódóan, Szentgotthárd járás lakossága
részére.
A

Élményfürdő

településeken

szolgáltatásai.

élők

közössége,

a

nemzedékek közötti együttműködés erősítése
illetve

egészséges

életvitel

elméleti

és

gyakorlati ismeretek átadása.
Egészséges életmódra vonatkozó

járásban élő lakosság

Szentgotthárd

Újság-

egészségkommunikáció, szervezett

csatorna

szűrésre

"Egészségünkért,

történő

mozgósítás

és

szolgáltatásba irányítás

című

havonta

megjelenő
ismeretterjesztő

rovatban,

vonatkozó

kommunikációs

egészséges

ismeretterjesztő

Tájékoztatás,

számában,
sorozat"
életmódra
cikk.

ismeretterjesztés,

egészségkommunikáció hatékonyabbá tétele,
egészségfejlesztési
figyelem

ismeretek

felhívás

fontosságára,

a

a

bővítése,

szűrővizsgálatok

megelőzés

hatékonyabbá

tétele az egészségi állapotának megőrzése
céljából köznevelési intézménnyel közösen.
Egészséges életmódra vonatkozó
ismeretterjesztő
szervezése

előadások

járásban élő lakosság

Ismeretterjesztő

előadások

különböző

témakörökben az egészséges életmóddal,
megelőzéssel

kapcsolatban

Szentgotthárd

járás lakossága részére.
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EFI

tevékenységéről

rendezvényeken

járásban élő lakosság

történő

A kapcsolattartás lehetőséget nyújt a járásban
érintett

tájékoztatók megtartása

intézmények,

szervezetek,

szolgáltatók, döntéshozók bevonásával az
egyeztetésre, ami koordinált és hatékonyabb
egészségfejlesztést

eredményez.

Fenntartó és a nyilvánosság tájékoztatása.
Helyi

egészségkommunikációs

járásban élő lakosság

A

tájékoztató

kiadványok

szakmai

kampányok megvalósítása, részvétel

tartalmának összeállítása, szakértők bevonása

országos kampányokban

a tartalom elkészítésébe.
Az

elkészült

kiadvány

eljuttatása

a

lakossághoz intézmények, rendezvények útján
illetve az EFI-ben megjelentek részére.
A járásban egészségfejlesztésben

járásban élő lakosság

A

járásban

tevékenykedők, illetve potenciálisan

tevékenykedők

bevonhatók

elérhetőségi

elérhetőségi

adatbázisának

kialakítása,

egészségfejlesztésben
illetve

adatbázisának

bevonhatók
összeállítása,

aktualizálása, frissítése szükség szerint.

aktualizálása
Érdekcsoporttérkép

elkészítése,

járásban élő lakosság

aktualizálása

Az

egészségfejlesztésben

tevékenykedők,

érintettek nyilvántartása, az általuk illetve az
EFI által követett célok összehangolása, az

4. Együttműködés (EFI)

együttműködés lehetőségeinek feltérképezése.
Érdekhordozókkal

való

találkozók

megszervezése. Az együttműködések az EFI
indulása óta folyamatosak, élőek.
Járási

egészségszövetségek,

egészségügyi

járásban élő lakosság

A

megállapodás

célja:

a

végzett

és

interszektoriális

egészségfejlesztési munka hatékonyságának

együttműködések

kialakításának

és koordináltságának növelése, a lakosság

kezdeményezése,

fenntartása

(kiemelten

az

alapellátással,

szűrővizsgálatokon

való

megjelenésének

a

ösztönzése valamint a lakosság egészségi

kormányhivatalok népegészségügyi

állapotát veszélyeztető kockázati tényezők

feladatokat

jobb megismerése.

ellátó

szervezeti

egységeivel, az önkormányzatokkal,
oktatási

intézményrendszerrel),

működtetésében való részvéte
Egészségfejlesztéssel
lakossági

igények

kapcsolatos
felmérése,

járásban élő lakosság

Lakossági igényfelmérés készítése kérdőív
formájában

gyűjtése
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EFI munkatársak központi szakmai

EFI és Rendelőintézet

tanfolyamokon,

konferenciákon,

továbbképzésen való részvétele

munkatársai

továbbképzéseken való részvétel

(online)

Szentgotthárd, 2020. szeptember 16.

Huszár Gábor
polgármester
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Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket
támogató alapból
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak
nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat
2020. évi költségvetésében 3.450.000,- Ft értékben.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 52/2020. számú határozatában
elfogadta a 2020. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát.
Az idei évben egy pályázati és megvalósítási időszakkal számoltunk a járványügyi helyzethez
igazodva.
A beérkezett kérelmek:
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek
érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt
Képviselő-testület elé. (A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez csatolt pdf
állományban találhatóak.)

I.

CIVIL KERET (Rendelkezésre álló összeg: 1.000.000,- Ft)

1. SZEMLE Egyesület kérelme:
Az Egyesület az „Őrségből kitelepítettek emléknapjai” c. rendezvény megszervezésére
nyújtotta be pályázatát, amely az Őrségi kitelepítettek Kulturális Egyesületével
együttműködésben és a támogatás elnyerésével jöhet létre.
A kiállításnak a Templomgaléria ad majd otthont a tervek szerint 2020. szeptember 20.
és október 20. között. A kiállítás két fő részből áll: a nyitó eseményre meghívott
előadóval, ünnepélyes interaktív jelleggel kerülne sor; majd a kiállítás mindennapi
nyitvatartásával egy hónapon át nyílna lehetősége az érdeklődőknek az emlékezésre. A
kiállítás felügyelettel és szükség esetén tárlatvezetéssel társul.
Az igényelt támogatás összege: 290.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 50-180 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. e. pontjának.
2. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelme:
Az Egyesület a hagyományos, decemberi „szeretet programhoz” kéri az
Önkormányzat támogatását, amely három részből állna idén. Elkészítik a város
adventi koszorúját, karácsonyi csomagokat osztanak a legidősebbeknek, és a „Tél
szívében” címmel karácsonyváró műsort szerveznek. Céljuk, hogy az év legszebb
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időszakában közösségi programokkal tegyék meghittebbé a mindennapokat egyedül
élő társaik számára is.
Az igényelt támogatás összege: 140.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 250 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. d. pontjának.
3. Hármashatár Baráti Kör kérelme:
A Kör ápolja az egyházzal való jó kapcsolatát, amelyet a Márton nap alkalmával évről
évre tovább mélyít. A farkasfai templom megépítésével összefüggésben, de mindenkit
szeretettel várva szervezik a programot, amely szentmisével, szerény vendéglátással és
kötetlen programmal várja az érdeklődőket. A már hagyományosnak számító
rendezvény minden évben lehetőséget biztosít a közösségért tevékenykedők
tapasztalatcseréjére, kapcsolataik mélyítésére.
Az igényelt támogatás összege: 120.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 50 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. e. pontjának.
4. Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör kérelme:
A Harmónia Egészségvédő Kör idén is szeretné megszervezni őszi-téli egészségvédő
programját, az Iránytű az egészséghez” programsorozatot. Augusztus végétől
december közepéig több, az egészségmegőrzéshez és a megelőzéshez kapcsolódó
rendezvényre várják az érdeklődőket: gyalogtúrák, vetélkedők, előadások,
ételkóstolók, nyílt nap, sportprogramok. A Kör célja, hogy tevékenységükkel segítsék
a város lakóinak egészségügyi ismeretszerzését, egészségük megtartását, s minderre
kellemes, közösségi programok keretében kerülhessen sor.
Az igényelt támogatás összege: 115.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 350-400 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.3. pontjának.
5. Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme:
A Fórum idén nem rendelkezik külön kerettel, azonban a CISZEBAT kerek, 20.
évfordulóját szeretnék megtartani, illetve jelen helyzetben különösen fontosnak tartják,
hogy a 2019. évi teljesítménye alapján valamely szervezet idén is elnyerhesse az „Év
Civil Szervezete Díjat”. A Szentgotthárdi Civil Fórum szervezésében minden év
novemberében kerül sor a Civil Baráti Találkozóra. Közérdekű előadás, kulturális
program is része a találkozónak. A díjra magát érdemesnek tartó szervezetnek
pályáznia kell, mely pályázatok alapján az elnökség dönt a díj odaítéléséről. A díj
rangját a pénzjutalom emeli, motiválja a szervezeteket, valamint újabb programok
megvalósítására ösztönzi őket.
Az igényelt támogatás összege: 130.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 45 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. e. pontjának.
6. Szentgotthárdi Énekegyesület kérelme:
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Az Egyesület immár 6. alkalommal szeretné megrendezni hagyományos, karácsonyi
hangversenyét a Nagyboldogasszony templomban. A hangversenyen a városi kórusok
karácsonyi dalokkal lépnek fel, amely meghitté varázsolja a karácsonyi készülődés
időszakát. A zenei élmény mellett a rendezvény lehetőséget nyújt a találkozásra, a
közös vacsora pedig méltó lezárása a programnak és az éves tevékenységnek.
Az igényelt támogatás összege: 250.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 200 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. d. és f. pontjának.
7. Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme:
A Pannon Kapu Kulturális egyesület keretein belül működő Szivárvány kórus idén
ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A jubileum alkalmával egy ünnepi programra
készülnek novemberben. Terveik szerint egy vendégkórussal közös gálaműsorral és
szerény vendéglátással örvendeztetnék meg a város lakosságát, és ünnepelnék meg a
kórus 10. születésnapját.
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 100 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. f. pontjának.

II.

VÁROSRÉSZI KERET (Rendelkezésre álló összeg: 2.450.000,- Ft)

8. Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme:
Az Egyesület a városrészi keretet programok megvalósítására és eszközbeszerzésre
szeretné fordítani. Az idősek napjára kulturális műsorral készülnek az idősek részére,
amennyiben viszont a járványügyi helyzet ezt nem teszi lehetővé, úgy
ajándékutalványt
juttatnának
el
a
városzrész
szépkorú
lakosainak.
Mikuláscsomagokkal készülnek majd a gyerekeknek decemberben, szintén a
járványhelyzet dönti majd el, hogy program keretében, vagy otthonaikban kapják meg
csomagjaikat a gyerekek.
Rendezvényeikhez szükség van sörpadokra, illetve asztalokra, most 4 garnitúrát
szeretnének beszerezni a városrészi keretből.
Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 200 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.1. a. b. és c. pontjának
9. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelme:
Az Egyesület már korábban megkezdte a jakabházi kultúrház nyílászáróinak cseréjét a
városrészi keretből, az idei támogatással lehetőségük nyílna ezt tovább folytatni, így
az udvar felőli ablakok cseréjére is sor kerülhetne. A felújítás a fűtés hatékonyságát is
segítené a megfelelő nyílászárókkal. Terveik szerint jövőre a bejárati ajtó cseréjére is
sor kerülhet.
Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft
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Az érintettek/résztvevők száma: Jakabháza lakossága
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.1. c. pontjának
10. Rábakethely Városrészi Önkormányzat kérelme:
A városrészi önkormányzat a hagyományos, adventi és karácsonyi programjaira
szeretné felhasználni az éves keretét, így az adventi hangversenyre, a karácsonyváró
városrészi programra, illetve az idősek karácsonyára. A városrészen minden évben sor
kerül a karácsonyi időszakban ezekre a programokra, amelyek az ott élők legfontosabb
közösségi eseménye az év folyamán.
Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 330 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.1. a. pontjának
11. Rábafüzesért Egyesület kérelme:
Az Egyesület a rábafüzesi városrész ősz-téli programjainak megvalósítására, illetve
eszközbeszerzése szeretné felhasználni a rendelkezésre álló keretet. A
járványhelyzetre való tekintettel a városrészi idősek számára ajándékutalványokat
osztanának ki az idősek napja alkalmából, Mikulásra pedig csomagokkal készülnek a
gyerekeknek. Rendezvényeikhez, közösségi programjaikhoz a székhely épületbe
asztalokat és székeket terveznek vásárolni.
Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 115 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.1. a. pontjának
12. Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata kérelme:
A városrészi önkormányzat az idősek napi, valamint Mikulásváró programjára,
valamint a Brenner-zarándoklathoz kapcsolódó agapéra, tisztasági festésre és a
zsidahegyi emlékkereszt virágosítására tervezi fordítani az éves keretének egy részét
(150.000,- Ft-ot), a fennmaradó összeget a következő gazdálkodási évben szeretnék
felhasználni a Kultúrház és környékének szépítésére, illetve játszótéri játékok
vásárlására.
Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 680 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.1. a. és c. pontjának
13. Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata kérelme:
A városrész önkormányzat idei keretét játszótéri eszközök vásárlására szeretné
fordítani, ugyanis a rábatótfalusi gyerekeknek nagy szüksége lenne egy játszótérre,
illetve játszóeszközökre a városrészen, hiszen most Szakonyfaluba, Alsószölnökre
vagy a városba kell bevinni őket, ha a szabadban szeretnének játszani.
Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: Rábatótfalu lakossága
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.1. c. pontjának
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14. Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata kérelme:
Hagyományos falunapi programjára tervezi felhasználni az éves keretét a városrészi
önkormányzat. A városrész lakosságának egyik legfontosabb eseménye a minden
évben megrendezendő falunap, amelynek keretében kulturális műsor és vendéglátás
várja az érdeklődőket.
Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 150 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.1. a. pontjának

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat
Civil
szervezet/Városrész

I.
SZEMLE Egyesület
Szentgotthárdi
Nyugdíjas Egyesület
Hármashatár Baráti
Kör
Szentgotthárdi Civil
Fórum (Harmónia
Egészségvédő Kör)
Szentgotthárdi Civil
Fórum
Szentgotthárdi
Énekegyesület
Pannon Kapu Kulturális
Egyesület (Szivárvány
Kórus)

Igényelt összeg

Program/Feladat

CIVIL KERET

Őrségből kitelepítettek
emléknapjai
Decemberi „Szeretet
program”

290.000,-

150.000,-

140.000,-

140.000,-

Márton napi program

120.000,-

115.000,-

Őszi-téli egészségvédő napok

115.000,-

115.000,-

CISZEBAT, Év Civil
Szervezete Díj

130.000,-

-

Karácsonyi hangverseny

250.000,-

250.000,-

Jubileumi gálaműsor

100.000,-

100.000,-

Rendelkezésre áll:

1.000.000,- Ft

Beérkezett igény:

1.145.000,- Ft
II.

Farkasfa Jövőjéért
Egyesület
Jakabházi Faluszépítő és
Hagyományőrző

Szentgotthárdi
Civil Fórum
javaslata

VÁROSRÉSZI KERET

Idősek napja és Mikulás,
eszközbeszerzés

350.000,-

350.000,-

Ablakcsere

350.000,-

350.000,-
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Egyesület
Rábakethely Városrészi
Önkormányzata
Rábafüzesért Egyesület
Zsida-Zsidahegy
Városrészi
Önkormányzata
Rábatótfalu Városrészi
Önkormányzata
Máriaújfalu Városrészi
Önkormányzata

Adventi hangverseny,
karácsonyváró és idősek
karácsonya
Idősek napja, Mikulás,
eszközbeszerzés

350.000,-

350.000,-

350.000,-

350.000,-

Idősek napja, Mikulásváró,
agapé, festés, virágosítás

150.000,-

150.000,- (a
maradvány jövő
évi
felhasználásával)

Játszótéri eszközök

350.000,-

350.000,-

Falunap

350.000,-

350.000,-

Rendelkezésre áll:

2.450.000,- Ft

Beérkezett igény:

2.250.000,- Ft

Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek
igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött
beszámoló igazolását az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők.
A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az
előterjesztés 1. sz. mellékletében olvasható.
Sajnos a koronavírus miatti egyre romló helyzet ezen a területen is óvatosságra int.
Teljesen bizonytalan, hogy hosszabb vagy rövidebb időre megtilják-e a hatóságok a
rendezvények tartását illetve egy tiltást követően mikor engedélyezik újból a
rendezvényeket. A civil szervezetek és városrészek támogatást többnyire
rendezvényekhez kérik. Javasoljuk, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a
megszavazott támogatást ne előre utaljuk el, hanem a rendezvény, program
megvalósításának igazolását követően. Ennek menete a következőképpen alakulna:
- a rendezvény / program megvalósítását követően az adott szervezet vezetője jelzi
ezt írásban a civil referens felé, aki értesíti a pénzügyet, hogy az adott támogatási
összeg kiutalható,
- az eszközbeszerzések esetében a megrendelésről kell értesíteni a civil referenst,
- mindkét esetben 3 munkanapon belül utaljuk a támogatási összeget,
- a városrészi önkormányzatok esetében ezt nem kell alkalmazni, esetükben marad
a korábban megszokott rendszer.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
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Hatásvizsgálat
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi
alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésében 3.450.000,- Ft értékben.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Igen.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az
Önkormányzatnak, mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek
felhasználására – így azok, akik nem számolnak el vagy a támogatást nem arra
használják fel amire kapták, a visszafizetés terhe mellett a következő évben nagy
valószínűséggel nem kaphatnak támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból
fenntartható.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően
használják fel a támogatást, vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az
elszámolás – a hivatali kontroll.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem vagy csak
nehézségek árán valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek. Mivel az előző
években a támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati feladatok ellátásához is
kapcsolni, így ha a civil támogatások elmaradnak, ez valamilyen szinten az
Önkormányzatot is hátráltatja.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd
az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző
köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret
terhére a(z)
a.) SZEMLE Egyesület „Őrségből kitelepítettek emléknapjai” c. program
szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy a
program megvalósítását követő 3 munkanapon belül átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2020. december 31.
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b.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület decemberi „Szeretet program” szervezésére
irányuló kérelmét…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy a program
megvalósítását követő 3 munkanapon belül átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2020. december 31.
c.) Hármashatár Baráti Kör Márton napi program szervezésére irányuló kérelmét
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy a program megvalósítását követő 3
munkanapon belül átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2020. december 31.
d.) Szentgotthárdi Civil Fórum (Harmónia Egészségvédő Kör) „Iránytű az
egészséghez” c. program szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az
összeget a Pénzügy a program megvalósítását követő 3 munkanapon belül átutalja
a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2020. december 31.
e.) Szentgotthárdi Civil Fórum CISZEBAT szervezésére és az „Év Civil Szervezete
Díj” kiosztására irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy a
program megvalósítását követő 3 munkanapon belül átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2020. december 31.
f.) Szentgotthárdi Énekegyesület karácsonyi hangverseny szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy a program megvalósítását
követő 3 munkanapon belül átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2020. december 31.
g.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület (Szivárvány kórus) jubileumi gálaműsor
szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy a
program megvalósítását követő 3 munkanapon belül átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2020. december 31.
h.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület idősek napja és Mikulás program szervezésére,
valamint eszközbeszerzésre irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a
Pénzügy a program megvalósítását, illetve a megrendelést követő 3 munkanapon
belül átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2020. december 31.
i.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület ablakcserére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy a program megvalósítását
követő 3 munkanapon belül átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2020. december 31.
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j.) Rábakethely Városrészi Önkormányzata adventi hangverseny, karácsonyváró és
idősek karácsonya program szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja.
A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy részére a fizetési határidőkön
belül kell eljuttatni.
k.) Rábafüzesért Egyesület idősek napja, Mikulás programokra és eszközbeszerzésre
zervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy a
program megvalósítását, illetve a megrendelést követő 3 munkanapon belül
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2020. december 31.
l.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata idősek napja, Mikulásváró, agapé
szervezésére, valamint festésre és virágosításra irányuló kérelmét …….. Ft-tal
támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy részére a fizetési
határidőkön belül kell eljuttatni.
m.) Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata játszótéri eszközök beszerzésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy
részére a fizetési határidőkön belül kell eljuttatni.
n.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata falunap szervezésére irányuló kérelmét
…….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy részére a
fizetési határidőkön belül kell eljuttatni.
Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével.
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 14. pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2020. szeptember 4.

Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet
Szentgotthárdi Civil Fórum
Szentgotthárd
Széll K. tér 7.
Tárgy: kérelmek véleményezése

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Képviselő-testület 2020. augusztus 13-i ülésén fogadta el Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap
felosztásáról szóló szabályzatot. A programterv és szabályzat biztosítja, a Civil Alap
szabályozott keretek közti felosztását.
A szabályzat 4. pontja szerinti keret erejéig, az adott megvalósítási időszakban rendezendő
programokra, rendezvényekre, feladatokra nyújthatnak be kérelmet.
A Szabályzat 8. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket, a Szentgotthárdi
Civil Fórummal, a Képviselő-testület döntését megelőző előkészítő szakaszban előzetesen
véleményeztetni kell.
A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége áttekintette a pályázatokat és kialakította
javaslatát. A véleményezésnél figyelembe vettük, hogy a kérelmező szervezet milyen
aktivitást mutat, a városban megvalósuló programokban való részvétel tekintetében,
továbbá milyen a kapcsolódása a Szentgotthárdi Civil Fórumhoz.
A kérelmező civil szervezetek tagjai a Civil Fórumnak, tevékenységükre nagy aktivitás a
jellemző.
A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok figyelembevételével, a kérelmek
vonatkozásában a következő javaslatot teszi:
Kulturális programok, évfordulók a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak:
1. PKKE a Szivárvány kórus 10 éves jubileumi hangversenyére kér támogatást, 100
000,- Ft-ot javasoljuk megadni.
2. A Szentgotthárdi Civil Fórum, mint ernyőszervezet által
a Harmónia
Egészségvédő Kör részére kért támogatást javasoljuk 115 000,- Ft összegben
megadni.
3. Szentgotthárd Nyugdíjas Egyesület kérelmében december „Szeretet” programokra
kért támogatást, javasoljuk megadni 140 000,- Ft összegben.
4. Szentgotthárd Énekegyesület Karácsonyi hangverseny programra
kért
támogatást. 250 000,- Ft támogatást javasolunk adni.
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5. SZEMLE kérelmét „Őrségből kitelepítettek emléknapja”programot 150 000,- Ft
összegben javasoljuk támogatni.
6. Hármashatár Baráti Kör „Hagyományos Márton napi rendezvény Farkasfán”-re
programra kér támogatását 115 000,- Ft
Városrészi és egyéb programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak:
7. Máriaújfaluért Egyesület falunapi programjára kért, 350 000,- Ft támogatást
javasoljuk megadni.
8. Rábatótfalu városrészi önkormányzat eszközbeszerzését 350 000,- Ft összegben
javasoljuk támogatni.
9. Rábafüzesért Egyesület őszi-téli programjaira és eszközbeszerzésére
kért
támogatást.
350 000,- Ft támogatást javasoljuk megadni.
10. Farkasfa Jövőjéért Egyesület Idősek Napja és Mikulás programra kért támogatást.
350 000,- Ft összegben javasoljuk megadni.
11. Szentgotthárd
Zsida-Zsidahegy
Városrészi
Önkormányzat
decemberi
programokra és eszköz beszerzésre kért 150 000,- Ft-ot javasoljuk megadni, a
fennmaradó összeget tartalékolását javasoljuk engedélyezni.
12. Szentgotthárd-Jakabházi Faluszépítő Hagyományőrző Egyesület eszköz
beszerzését javasoljuk 350 000,- Ft-al támogatni.
13. Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzat adventi, karácsonyi
programra kért támogatást 350 000,- Ft összegben javasoljuk megadni.
Szervezet neve

Összeg Ft-ban

PKKE Szivárvány kórus
Harmónia Egészségvédő Kör
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Szentgotthárd Énekegyesület
SZEMLE
Hármashatár Baráti Kör

100 000,115 000,140 000,250 000,150 000,115 000,-

Szentgotthárdi Civil Fórum
Civil szervezeteket támogató alaprész terhére
összesen:

130 000,1 000 000,-

Máriaújfaluért Egyesület

350 000,-

Rábafüzesért Egyesület
Farkasfa Jövőjéért Egyesület

350 000,350 000,-

Szentgotthárd Zsida- Zsidahegy Városrészi
Önkormányzat
Szentgotthárd- Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat

150 000,-

Szentgotthárd-Jakabházi Faluszépítő
Hagyományőrző Egyesület
Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi
Önkormányzat

350 000,-

Városrészi Alap és egyéb programkeret terhére
összesen:

350 000,-

350 000,2 250 000,-
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Szentgotthárd, 2020. szeptember 7.
Tisztelettel:
Cziráky László
SZCIF elnök

MELLÉKLET:
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/tamogatasi-kerelmek-a-civilalapbol-melleklet-99480.pdf
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Tárgy: 19. Nemzetközi Művésztelep lebonyolításának támogatása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarországi Szlovének Szövetsége a Lendvai Galérai-Múzeummal és Szentgotthárd
Város Önkormányzatával minden évben megszervezi a Nemzetközi Művésztelepet, amelyre
idén immár 19. alkalommal került sor. Augusztus 9. és 16. között a Szlovén Kulturális és
Információs Központ adott otthont az alkotótábornak, amelynek keretében 10 művész
számára biztosították a szervezők az alkotáshoz szükséges feltételek, szállást, ellátást. A
művészek az alkotómunka mellett megismerkedtek a Szentgotthárd, valamint a környék
szlovén falvainak nevezetességeivel, benyomásaikat, érzéseiket munkájukban is kifejezésre
juttatják.
Az alkotótáborban készült műveket, szobrokat és festményeket az ősz folyamán Lendván és
Szentgotthárdon is egy kiállítás keretében tekinthetik meg az érdeklődők. Az alkotások fele –
ahogy már évek óta szokott – a város tulajdonába kerül.
A művésztelep teljes költségvetése 2,7 millió forint. Az Önkormányzatunk által benyújtott és
elnyert „A lendvai bronzöntő műhely c. rendezvény előkészítése Szentgotthárdon” c.,
VI/1896-3/2020 sz. EMMI pályázat keretében 1 millió forint fedezi az eszközök, étkezés,
szállás egy részének költségét, valamint a bronzöntő művész tiszteletdíját. A további
költségeket a Szövetség, illetve a Galéria állja, így a szállás és étkezés egy részét, a napidíjat,
az alkotáshoz szükséges eszközök fennmaradó költségeit, illetve az alkotásokat magában
foglaló katalógus díját is.
A pályázati támogatáson kívül 400.000,- Ft összeggel Önkormányzatunknak szükséges lenne
hozzájárulnia a program sikeréhez. Korábban minden évben 1 millió forinttal támogattuk a
művésztelep lebonyolítását, azonban az idei évi Civil alapból ez az összeg kikerült a
költségvetésünk – járványügyi helyzethez igazodó – aktualizálásakor.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hosszú évek óta gördülékenyen és nagy
összhangban, sikeresen működő program idei lebonyolítását szíveskedjék 400.000,- Ft-tal
támogatni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19. Nemzetközi Művésztelep
lebonyolítását 400.000,- Ft-tal támogatja, amelyet a Magyarországi Szlovének Szövetsége
részére támogatási szerződés keretében biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2020. szeptember 4.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Pályázat IV. Károly visszatérési kísérletének 100. évfordulója
alkalmából rendezendő programra
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
IV. Károly utolsó magyar király, egyben Ausztria utolsó császára 1921-ben megpróbált a
magyar trónra visszatérni, de ez nem járt sikerrel. 1921. április 5-én ezért különvonattal indult
el Szombathelyről az akkori utolsó magyar vasútállomásra, Gyanafalvára (most Jennersdorf).
A vonat rövid ideig megállt Körmenden, Csákánydoroszlón és Szentgotthárdon is, ahol népes
küldöttség élén dr. Vargha Gábor, akkori országgyűlési képviselő köszöntötte a királyt.
A királynak és kíséretének Gyanafalván több órán keresztül kellett várakozni, amíg
megérkezett Bécsből a beutazási engedély Ausztriába. A királyt az állomáson szívélyesen
fogadták, a gyerekeknek tanítási szünetet rendeltek el, cigányzenészek szórakoztatták,
felvonult a tűzoltók dísz-szakasza, a Raffel Vendégfogadó magyaros káposztás pörköltet és
túrós rétest vitt a királynak, ugyanis nem hagyhatta el az állomás területét. A beutazási
engedély megérkezése után IV. Károly Svájcba utazott száműzetésbe.
2021. április 5-én lesz ennek az eseménynek a 100 éves évfordulója. Magyar
kezdeményezésre (Szentgotthárd) és a jennersdorfi Pulverturm (Lőportorony) hagyományőrző
egyesület segítségével ezen a napon a jennersdorfi pályaudvaron egy német-magyar nyelvű
emléktábla kerülne elhelyezésre prominens osztrák és magyar személyek jelenlétében,
összekötve egy rövid megemlékezéssel. Szentgotthárdon szintén emléktábla kerülne a
vasútállomás épületére.
A megemlékezés a 100 évvel ezelőttiekhez hasonlóan történne az eredeti helyszínen, tűzoltó
dísz-szakasz, cigányzenekar, hagyományőrzők stb. jelenlétében. Az esemény feldolgozását –
különösen magyar ill. Vas megye szempontjából – a magyar kezdeményezők egy kiadvány
formájában tervezik sok fényképpel.
A megemlékezés egyben erősíti a régió jó osztrák-magyar kapcsolatait, elősegíti a
hagyományok felelevenítését és reklám értékkel is bír a régió számára. A fő cél nem IV.
Károly politikai szerepének értékelése, hanem magának az eseménynek a felidézése, hiszen ez
az egyetlen alkalom, amikor egy osztrák császár, illetve magyar király személyesen járt ebben
a térségben.
Mindezek megvalósítására elindult a szervezés osztrák-magyar összefogással. Szeptember
elején 1 millió forint összeggel pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz,
a miniszteri pályázatok kiírására, ugyanis prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr támogatásra
érdemesnek ítélte a kezdeményezést.
A támogatás összege fedezi a tervezett kiadásainkat (emléktáblák, cigányzenekar, kiadvány),
egyéb felmerülő költséggel egyelőre nem számolunk. A későbbiekben a kiadvány kapcsán
reprezentációs adó merül fel, amelynek mértéke és értéke évről évre változik, így ezt jelenleg
nem tudjuk meghatározni. A jennerdorfi ünnepség költségeit (az emléktábla kivételével) a
település, illetve az azóta is üzemelő Raffael étterem magára vállalta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2021 áprilisában
megvalósítandó, IV. Károly utolsó magyar király emlékezetéhez kapcsolódó nemzetközi,
ünnepi megemlékezéssel és támogatja a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző
Szentgotthárd, 2020. szeptember 4.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ
megszüntetése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány a 1667/2012. (XII. 20.) Korm. határozata alapján a Nyugat-Pannon Járműipari és
Mechatronikai Központot kiemelt járműipari központtá nyilvánította, a következő év
januárjában pedig Szentgotthárd Város Önkormányzata a 13/2013. számú határozattal
elfogadta a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozataláról szóló társasági szerződést.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Zalai Munkaadók és Gyáriparosok
Szövetsége, a Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége és a Nyugatmagyarországi Egyetem részvételével indult el a szervezet. Később csatlakozott Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Zalai Munkaadók és Gyáriparosok
Szövetségének tulajdonrészét a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megvásárolta.
Az induláskor Szijártó Zsoltot nevezte ki a tulajdonosokból álló taggyűlés a szervezet élére
ügyvezetőnek. 2019-ben, mandátumának lejártakor nem szavaztak részére bizalmat a
következő időszakra, helyette Pajor Attila vette át az ügyvezetői tisztséget, aki azonban 2020
márciusában jelezte a tulajdonosok felé, hogy a megbízatást nem tudja tovább vállalni.
A 2020 áprilisában megtartott taggyűlésen a tulajdonosok azt kérték az ügyvezetőtől, hogy
addig, amíg a helyére megtalálják a megfelelő személyt, akivel a szervezet további működése
és helyreállítása biztosított lehet, maradjon a Kft. élén. Pajor Attila ennek a kérésnek eleget is
tett, azonban a tulajdonosok többsége nem látja a szervezet jövőbeni működését sem a
mostani, sem más keretek között. Ennek több oka is van annak ellenére, hogy az indulást
követően ígéretes és komoly projektek kezdtek kibontakozni.
Amennyiben minden tulajdonos képviselője rendelkezik a szervezetétől szükséges
felhatalmazással, úgy a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Nonprofit Kft.
tulajdonosi taggyűlése dönthet a Kft. megszüntetéséről és az ehhez kapcsolódó teendőkről. A
cég esetében egyszerűsített végelszámolásnak van helye, a végelszámolás elrendelése a
taggyűlés hatásköre, erről illetve ennek idejéről formális döntést kell majd hozniuk a
tulajdonosoknak.
Az előterjesztéshez mellékelt ügyvezetői levél abból a szempontból szűkszavú, hogy a cég
megszüntetésének okairól nem közöl információkat. Az tény, hogy egyelőre a társaság nem
tudott megfelelni azoknak a várakozásoknak, amelyekkel az alapításkor elindultunk. Akkor
úgy tudtuk, hogy az országban néhány kiemelt helyen, térségben speciálisabb, testre szabott
szabályok között folyhat gazdasági tevékenység – ehhez van szükség a gazdasági társaságra.
Sajnos a tervek nem valósultak meg maradéktalanul bár azt sem lehet mondani, hogy nem
történt semmi ezen a területen – minden esetre amennyiben a kft megszűnik, úgy az akkori
ígéretek sem fognak tudni megvalósulni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nyugat-Pannon
Járműipari és Mechatronikai Kft. végelszámolással történő megszüntetésével, egyúttal
felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az Önkormányzat álláspontjának képviseletével a
megszüntetésről döntő taggyűlésen.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző
Szentgotthárd, 2020. szeptember 4.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

135

1. sz. melléklet

136

Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2000/2001-es tanév során létrehozott és beindított Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat célja a felsőoktatási intézményekben tanulók, illetve
tanulni szándékozó (jelenleg még középiskolás) hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt
rendszeres anyagi segítséget.
AZ IDEI FELHÍVÁSHOZ CSATLAKOZÁS
2020. szeptember 1-én tették közzé a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat felhívását, a felsőoktatási hallgatók számára a 2021. évi fordulóról. A
kiírást az előző évekhez hasonlóan az alábbiakban röviden ismertetjük.
A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele,
hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi
fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójában a települési
önkormányzatok csatlakozása az előző évekhez hasonlóan a pályázati fordulóhoz egyúttal a
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez történő
csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
biztosított EPER-Bursa rendszerbe történő belépést követően valósulhat meg.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való
részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
- a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás,
- a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás,
- és a felsőoktatási intézményi támogatás.
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó
települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 20.§ (5) bek. szolgál.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők
részesülhetnek. (A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény „lakóhely”
fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyával tud igazolni.)

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
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a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója,
doktori (PhD) képzésben vesz részt,
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapképzésben, mesterképzésben osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű (a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2021/2022 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázatokat, illetve az önkormányzati csatlakozási nyilatkozatot az EPER-Bursa
rendszerben kell kitölteni, véglegesíteni, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat hivatalánál benyújtani.
A települési önkormányzatok számára a részvétel önkéntes, a csatlakozási nyilatkozat
visszaküldése önmagában még nem jelent anyagi kötelezettség vállalást. A csatlakozási
nyilatkozat beküldési határideje: 2020. október 02. (postabélyegző).
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a
Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően kiírják a pályázatot a jelenlegi
felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánók ("B" típusú pályázat) számára.
Az ösztöndíj időtartama:



"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a
2020/2021. tanév második féléve és a 2021/2022. tanév első féléve);
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a
2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév, és a 2023/2024. tanév).

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
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A települési önkormányzatnak a pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását
kell elvégeznie, valamint az EPER rendszerben rögzíti, melynek határideje: 2020. december
04. A települési önkormányzat 2020. december 08-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a
helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER –
Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat
döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.
Az ösztöndíj mértéke minimum 1.000,- Ft/hó, ettől felfelé az Önkormányzat eltérhet,
egyben a támogatás összegét a pályázati forduló teljes időtartamára garantálni köteles. Az
ösztöndíjban támogatottak létszámát az Önkormányzat határozza meg „A” típusú és „B”
típusú pályázat esetén is.
TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen ülésen dönt a támogatni
kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási összegről is. A támogatás fedezetét a
2021. évi költségvetésben kell tervezni és biztosítani.
Az előző években BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Pályázaton
Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „A” típusú pályázatot benyújtott diákokat, a
már felsőoktatásba felvett tanulókat támogatta, évek óta összesen 10 főt. A támogatás mértéke
éveken keresztül 1.000,- Ft/fő/hó - 2.000,- Ft/fő/hó volt, majd 4.000,- Ft/fő/hó, 2015. évtől
5000,- Ft/fő/hó. Tájékoztatásul az elmúlt években pályázók száma:
2019. év 10 fő
2018. év 10 fő
2017. év 10 fő
2016. év 12 fő
2015. év 13 fő
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A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat. Az elmúlt években
Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „A” típusú pályázók köréből 10 főt
támogatott 10 hónapig, 5.000,- Ft/hó/fő összeggel.
A csatlakozás előtt idén is megfontolásra ajánljuk az alábbiakat:
 a pályázatok elbírálásához sajnos nem mindig adnak valós alapot a nyilatkozatok,
igazolások, még akkor sem, ha a pályázóknál környezettanulmány is készül a Közös
Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinek segítségével;
 az Önkormányzat két részletben utalja el a Bursa célszámlára – a Támogatáskezelő
részére – az önkormányzati támogatás összegét, a tanulók viszont ezt csak több hónap
elteltével kapják meg,
 vannak olyan, szociálisan valóban rászoruló tanulók, akiknek ez a kismértékű
támogatás is tényleges segítséget jelent!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést
megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen!
Határozati javaslat:

„A” variáció
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.
Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2020. október 02.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v.

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában összesen …….
(javaslat: 500.000,-)…………… Ft támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a
2021. évi költségvetésben kell tervezni.
Határidő: 2021. évi költségvetés tervezése
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kovács Ágnes pénzügyi vezető

3.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában
 az „A” típusú pályázat esetén .......(javaslat: 10 fő) ….. főt részesít ösztöndíjban,
 a „B” típusú pályázat esetén …. (javaslat: 0 főt) … főt részesít ösztöndíjban.
Határidő : 2020. december 05.
Felelős : dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

4.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett pályázatok
elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságát.
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Határidő: az elbírásra: 2020. novemberi bizottsági ülés
Felelős: dr. Harag László elnök
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v.

„B” variáció
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2020. szeptember 03.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Skate park kialakítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az új sportcsarnok kivitelezési munkáival a Városi Sporttelepen található skate park eltűnt. A
korábbi eszközök, amiket a helyi deszkások használtak egy raktárba kerültek, bízva abban,
hogy hamarosan új helyre költözhetnek. Sajnos ezek az eszközök még mindig a SZET KFT
raktárhelyiségében pihennek.
A „skate-sek” jelenleg a város különböző pontjain gyakorolják hobbijukat, ami több
szempontból sem ideális. Egyrészt zavaró lehet mások számára és konfliktusokat generálhat,
másrészt a kiválasztott helyszínek sem ideálisak az ilyen jellegű sporttevékenységre.
Többször érkezett panasz is az Arany János iskolától, mivel a fiatalok az iskola előtti teret
használják ilyen jellegű, ami iskolaidőben zavarja a tanítást, iskolaidőn túl pedig egyéb
problémát okozhat. Ezért is lenne célszerű egy megfelelő helyszínt keresni, hogy ezek a
problémák megoldódjanak.
Többször érkezett személyes megkeresés is azzal kapcsolatban, hogy ismét legyen egy hely,
ahol a korábban vásárolt eszközöket újra lehetne használni. Szentgotthárd Város Ifjúsági
Tanácsa idén, egy kérdőívvel szólította meg több témában is a helyi ifjúságot. A kérdőívekből
is kiderült, hogy a kitöltők egyik legnagyobb vágya egy új skate park kialakítása
városunkban.
A múlt hét folyamán ismét érkezett egy személyes megkeresés az Ifjúsági Tanács részére a
park újbóli kialakításával kapcsolatban. Ezért szeretnénk, ha a Tisztelt Képviselő-testület is
találkozna eme előterjesztés révén ezzel az igénnyel és megvitatná a kialakítás lehetőségét.
Megtörtént az eszközök szemlevételezése. Megállapítást nyert, hogy az eszközök használható
állapotban vannak, de természetesen a jövőben szükséges azok megfelelő szakember általi
felülvizsgálata. A megfelelő helyszínnel kapcsolatban is történtek egyeztetések és jelenleg a
Városi Sporttelep (fitneszpark melletti terület) tűnik a legideálisabbnak. A helyigény és a
borítás szempontjából egy fél kézilabdapálya méretű területre (20 m x 10 m) lenne szükség
betonborítással.
Tisztában vagyunk vele, hogy az Önkormányzatnak a jelenlegi helyzetben minden kiadást
gondosan át kell gondolnia, de úgy véljük, hogy meg kell vizsgálni a kialakításnak a
lehetőségét!.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálja annak
lehetőségét, hogy újra legyen skate park városunkban és ezt követően újra tárgyalja a
témát.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kovács Ágnes pénzügyi vezető
dr. Sütő Ferenc képviselő
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Szentgotthárd, 2020. 08.31.
dr. Sütő Ferenc
képviselő s.k.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás működése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
(továbbiakban: Társulás) az alábbiakban foglaltakról tájékoztatott.

Társulás

Az előterjesztéshez csatolt levél (1. számú melléklet) szerint a Társulás Társulási Tanácsa
2020. július 2-án hozott határozatot azzal kapcsolatban, hogy a 2017-2019 évekre a
beruházási önrész fizetési kötelezettségét eltörli azzal a kikötéssel, hogy a tagönkormányzatok
a 2009-2016 évekre vonatkozóan fennálló működési- és beruházási hozzájárulásokat,
valamint a 2017-2020 évekre vonatkozóan a működési hozzájárulásokat előzetesen
megfizetik.
Korábban a hozzájárulás mértéke 600,- Ft/fő/év volt, amely 100,- Ft/fő/év működési
hozzájárulásból és 500 Ft/fő/év beruházási önrészből tevődött össze. A Társulás 2017.
november 21. ülésén az 500,- Ft/fő/év beruházási önrész 2018. január 01-től történő
megszüntetését javasolta a tagönkormányzatoknak. Mivel a fenti határozatot az
önkormányzatok nem hozták meg egységesen, 2018. évtől az 500,- Ft/fő/év beruházási önrész
fizetési kötelezettség a mai napig fennáll.
A tavalyi évben szavazta meg a Képviselő-testület (32/2018. számú Képviselő-testületi
határozat), továbbá a Társulási Tanács 5/2019 (II.21.) TT számú határozata alapján az 500,Ft beruházási önrész fizetési kötelezettség eltörlését.
A Társulás pénzügyi nyilvántartása szerint a 2009-2020. időszakra vonatkozóan 22.617.500,Ft (~ 4,5 millió Ft működési és ~ 18 millió Ft beruházási hozzájárulás) tartozása van
Szentgotthárd Város Önkormányzatának, melyet
a 20/2020 (VII.02.) TT határozat
értelmében ~ 9 millió Ft megfizetése ellenében elengednek.
Aggályosnak tartjuk, hogy miért tartozhatunk 22,6 millió Ft önrésszel akkor, amikor
Szentgotthárdon hosszú évekkel ezelőtt befejeződött a Társulás beruházása. Amíg az tartott,
addig pontosan fizettük az előírt összeget – egyáltalán: most milyen beruházások
finanszírozására kellene fizetnünk ekkora összeget – azt gondoljuk, hogy erről is a Társulási
Tanácstól kellene információkat kapnunk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos döntést meghozni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 20/2020. (VII.02.) számú
határozatában foglaltak kapcsán kéri annak tételes, részletes kimutatását, hogy Szentgotthárd
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Város Önkormányzatának tartozása pontosan miből tevődik össze. Kéri továbbá a Társulástól
a részletes kimutatást arról, hogy milyen beruházás finanszírozására kívánják fordítani a 2017
– 2019. évre meghatározott „beruházási önrészt”.
Szentgotthárd, 2019. szeptember 7.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
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2.számú melléklet
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Tárgy: Temetőfejlesztési koncepció
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Bevezető
„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit”
(Széchenyi István)
Önmagában az a tény, hogy a Képviselő – testület temetőfejlesztési koncepció készítését
határozta el azt mutatja, hogy a testületnek „szívügye”, hogy mi történik a temetkezési
helyeinken. A temető a településen élők emlékezésének egyfajta kivetülése, mutat egy képet a
településről vagy legalábbis arról, hogy vajon mit is gondol az ottani önkormányzat, a temető
fenntartója erről a feladatról. Azt, hogy Szentgotthárd temetői milyen képet mutatnak, a
koncepció első része behatóan elemzi. Szentgotthárd különös nehézsége, hogy hét
városrészben hat működő temetőt tart fenn a Hunyadi úti temetőn kívül ami más
településekhez, nagyvárosokhoz képest is elképesztően nagy szám. Ha az összes temetőt
összeraknánk egy helyrajzi számra a területüket változatlanul hagyva, akkor ez egy nagyobb
ravatalozót, egy hosszabb kerítést, egy – két bejárati kaput jelentene. A gépek a temető egyik
sarkában állnának és nem kellene 3 – 13 km-t menniük hogy a temetőfenntartási munkákat
elvégezzék. A költségek nagyságrendekkel csökkennének, miközben a bevételek
ugyanannyiak lennének mint most, hiszen a temetések, a sírhelymegváltások ugyanekkora
számban jelentkeznének.
Ez a költségvetési oldalról ideális állapot nem teremthető meg, ehelyett hét különböző helyen
hét ravatalozónk van, hét temetőt kerítünk be, hét bejárati kaput kell karban tartani, hét helyen
kell nyírni a füvet és hét helyről kell a hulladékot összegyűjteni. .
Ezeket csak azért írom ide, hogy jelezzem: amennyiben a temetőinket megfelelő állapotban
akarjuk tartani, akkor arra a költségvetési kiadásokat magasabb szinten kellene majd
meghatározni, különben az elfogadott temetőfejlesztési koncepciónk csak egy dokumentum
marad a testületi anyagok között.
A koncepcióról
Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és
temetkezésről szóló 20/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi rendelet)
foglalkozik.
A szentgotthárdi temetők üzemeltetési, kegyeleti közszolgáltatási és temetkezési szolgáltatási
feladatait a SZET Szentgotthárdi Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) Kegyeleti közszolgálati
szerződés alapján látja el.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt években többször
napirendre tűzte a városi köztemetők fejlesztésének kérdését. Az Üzemeltető éves
beszámolóiban folyamatosan tájékoztatást adott a megvalósult karbantartási, fenntartási,
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felújítási munkákról és fejlesztési javaslatokat tett. A fejlesztések megvalósulásának az
elmaradását első sorban az anyagi fedezet hiánya okozta.
2019. novemberében képviselői oldalról fogalmazódott meg az igény egy a város
költségvetésével összhangban álló a köztemetők bővítésére, infrastrukturális fejlesztésére
irányuló, a megoldásokat ütemezetten tartalmazó Temetőfejlesztési Stratégia elkészítésére.
Mindezek alapján elkészítettük Szentgotthárd Város Önkormányzatának köztemető fejlesztési
tervét (1. sz. melléklet). A koncepcióban bemutattuk a szentgotthárdi temetők jelenlegi
állapotát, a rendelkezésünkre álló eszközöket, lehetőségeket és javaslatot tettünk a fejlesztési
célok megvalósításának ütemezésére.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez a koncepció elsősorban a fejlesztésre váró területeket részletezi,
nem tér ki mélyrehatóan az üzemeltetésre és az üzemeltetés során felmerült problémák
megoldására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepció tervezetét megtárgyalni, arról dönteni
szíveskedjen!

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerint Szentgotthárd Város Önkormányzatának Köztemető Fejlesztési Tervét megismerte és
az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:
- ………………………..
- ………………………...
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Határidő:
Felelős:
Szentgotthárd, 2020. szeptember 3.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
MELLÉKLET:
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/temetofejlesztesi-koncepciomelleklet-96088.pdf
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának játszótér fejlesztési
stratégiája
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. szeptember 16.-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Játszótereink kiemelkedő szerepet töltenek be lakóközösségünk életében. Nem csak a
kisgyermekes szülők, nagyszülők, de még a város többi lakója és a városba érkező turisták is
szívesen időznek, látogatják ezeket a helyeket.
A játék rendkívül fontos szerepet tölt be a gyermekek fejlődési életszakaszaiban segítve ezzel
az egészséges testi és szellemi fejlődésüket.
A játszótéren található változatos játékok tanulást segítő eszközök, lehetőséget teremtve az
ismeretszerzésre, mozgás iránti igények kielégítésére. A kisgyermekek játék közben szabadon
engedhetik a képzeleteiket, teljesen kötetlen gyakorlási lehetőséget biztosítva számukra az
együtt játszásra, egymás mellett játszásra. A gyermekek kiélhetik a mozgás iránti vágyukat,
miközben hasonló korú kis társaiktól gyűjthetnek fontos tapasztalatokat, ami a szociális
fejlődésüket szolgálja. A kisgyermekek megtapasztalhatják az első közösségi élményeiket
ugyanis már az óvoda előtt szükségük van a hasonló korú gyerekek társaságára a számukra
biztonságot nyújtó szülői jelenlétében.
A játszóterek olyan közösségi terek, amelyek mind a szülők, mind a gyermekek számára
biztosítják a találkozást, közösen eltöltött idő lehetőségét. Mind a gyermekeknek és az őket
nevelő szülőknek is lehetőséget teremtve a minőségi együtt töltött szabadidőre.
A játszótéren, mint közösségi színtéren a kamasz gyermekek is jelen vannak, érdeklődési
körük már megváltozik. A szoros értelemben vett „játszótérhasználat” ebben az életkorban
inkább a kikapcsolódást, pihenést, beszélgetést jelenti, jellemzően hintázás közben. Számukra
a játékot megkönnyítik a kihelyezésre kerülő játszótéri elemek (futballkapu, kosárpalánk). A
labdajátékok egyénileg is játszhatók (kosárra dobás), de jellemzően inkább csoportosan
(minimum párban) művelik.
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Törekednünk kell minél több ilyen közösségi tér kialakításának lehetőségére, a meglévők
folyamatos újítására, bővítésére, a rendszeres karbantartásokkal a minőségük fenntartására.
Közösségformáló szerepe, egyre nagyobb közösségi igény és a képviselői felvetést
figyelembe véve szükségessé vált egy játszótéri fejlesztési stratégia elkészítése.
Mindezek figyelembevételével és képviselői felvetésre elkészítettük Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Játszótéri fejlesztési stratégia tervezetét (lásd: 1. sz. melléklet).
Felvázolva a jelenlegi állapotot, lehetőségeket és feltárva jövőbeni elképzeléseinket,
terveinket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a stratégia tervezetét megtárgyalni, arról dönteni
szíveskedjen!

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerint Szentgotthárd Város Önkormányzatának Játszótér fejlesztési Stratégiáját megismerte
és az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:
- ………………………..
- ………………………...
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2020. szeptember 4.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
MELLÉKLET:
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/jatszoteri-fejlesztesi-strategiamelleklet-87299.pdf
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Tárgy: Termelői piac működése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A szentgotthárdi termelői piac ez év elejétől fogva be van zárva. Az eddigi tulajdonos RAHU-MI 2012. Kft volt a termelői piac üzemeltetője is, és a termelői piacot kiszolgáló fából
készült felépítmény is az ő tulajdona volt. A bezárás oka az ingatlanban lévő valamennyi
tulajdonának értékesítése. A vevő a Dolgos Díszfaiskola Kft és a Támis Rent Kft –
mindkettő szentgotthárdi cég. A nyár folyamán megkerestek bennünket a folytatás
szándékával, a folytatás feltételeivel. A termelői piacot most már a két tulajdonos működteti –
összességében ugyanazokkal a feltételekkel és ugyanazon a módon ahogy az eddig is történt.
Az önkormányzat mindenképpen szeretne egy termelői piacot. Soha nem volt arra pénz, hogy
ilyet önerőből kialakítson, az önkormányzat tulajdonát képező területen megtette ezt egy
gazdasági társaság – és ugyanezt teszik az új tulajdonosok is. Amin vita volt közöttünk, az az
általuk tervezett 2000 Ft-os helypénz ami eddig 500.- Ft volt. Az összeget magasnak ítéltük
(egyébként üzleti szempontból ez nem érdemes nekünk meghatározni hiszen két gazdasági
társaság saját kockázatára és saját javára működteti a termelői piacot így az ő kockázata, ha
esetleg ez elriaszt eladókat és nem fog működni a piac). A melléklet szerinti levélben
megindokolják, hogy miért erre az összegre gondoiltak. Egyebekben nincsen változás az
eddigiekhez képest így javaslom, hogy a megállapodás tervezetet a T. Testület fogadja el.
Az Előterjesztés 3. mellékletében a Szentgotthárdi Termelői Piac házirendje található – ebben
a kérdésben az önkormányzatnak egyetértési joga van. Előzetesen történ egyeztetés a házirend
tervezetéről és akkori javaslatainkat figyelembe vették. A házirend a korábbi ilyen
szabályzathoz hasonlóan szabályozza a termelői piac rendjét.
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Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata a Szentgotthárdi Termelői Piac működtetésére az
Előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja a Dolgos Díszfaiskola Korlátolt
Felelősségű Társaság, -: 9970 Szentgotthárd, Rózsa út 26/.
és a Támis Rent Korlátolt Felelősségű Társaság, - 9970 Szentgotthárd, Mathiász út 29.alatti
gazdasági társaságokkal kötendő megállapodást és annak aláírására felhatalmazza Huszár
Gábor polgármestert.
Határidő: a szerződés aláírására azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata a Szentgotthárdi Termelői Piacnak az Előterjesztés 3.
számú melléklete szerinti házirendjétben foglaltakkal egyetért.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 22020. június 9.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző Úr!
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 1.

Tisztelt dr. Dancsecs Zsolt jegyző Úr!
Az Ön által 2020. július 10-én megküldött a Szentgotthárdi Termelői Piac Működtetésére
vonatkozó Megállapodás Tervezet és észrevételek alapján felkerestük a környéken, illetve
Vas megyében működtetett Termelői Piacokat. Voltunk Őriszentpéteren is, ahol tudtunk
beszélni a termelőkkel és az üzemeltetővel is. Az őriszentpéteri termelői piacon a fizetett
napi díj 2000,-Ft/ asztal. A Piac egy réten működik, a terület semmilyen szilárd burkolattal
nem rendelkezik, alakítottak ki az árusok részére kisebb pavilonokat, de a vásárlók ha esik az
eső, a réten és a természetben szabadon, fedett rész nélkül tudnak vásárolni. A piac
üzemeltetője az Őriszentpéteri Önkormányzat, mely nonprofit szervezet. A többi termelői
piacot felkeresve is arra jutottunk, hogy a megyében a szentgotthárdi a legkorrektebben
kialakított piac mind az árusok, mind a vevők részére. Mindenhol máshol a működtetést
nonprofit szervezet végzi. A megyében sehol nincsen ingyenes nap.
Az általunk 2000,-Ft/asztal/nap-ban meghatározott összeg, annak figyelembevételével, hogy
gazdasági társaság vagyunk, bevételeink után 27 % ÁFÁ-t és egyéb előírt adókat kell
fizetnünk, nem mondható magasnak, mikor a Nonprofit Szervezetek is ettől az évtől
ennyit kérnek, és a piac működtetésével vannak feladatok. Ezen a piacon jelenleg nagyon
kevesen árusítanak, meg kell próbálni visszahívni a régebben árusító őstermelőket,
esetleg új árusokat is idehívni, minél több termelő kínálná az termékét, annál látogatottabb
lehetne a termelői piac.
Mivel a piac mellett ugyanazon a telken, de megosztva, osztott helyrajzi számon
üzlethelyiségek is vannak, ezért mindkettő működtetését úgy kell meghatározni, hogy a
termelői piacon árusítónak és az üzlethelyiségben árusítóknak is megfelelő legyen. Az
üzlethelyiséget bérlők üzleten kívüli kipakolását úgy kell meghatározni, hogy mind az üzletek
vevői, mind a piac vevői zavartalanul tudják használni a járdát, és azon el is férjenek.
A termelői Piac működtetésére az alábbi megállapodás megkötését tudjuk elfogadni.
A Házirend egyes pontjait módosítottuk.

155

2. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött:
Egyrészről:
Szentgotthárd Város Önkormányzata – Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. – képviselő:
Huszár Gábor polgármester (továbbiakban Önkormányzat)
Másrészről:
Dolgos Díszfaiskola Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Rózsa
Ferenc út 26/a. Cégjegyzékszáma: Cg-18-09104913, adószáma: 12759251-2-18, Képviseli:
Dolgos Gyula ügyvezető,
Támis Rent Korlátolt Felelősségü Társaság, Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Mathiász út 29.
Cégjegyzékszáma: 18-09-114240, Képviseli: Támisné Dany Éva ügyvezető, (továbbiakban
Üzemeltetők)
között az alábbiak szerint:

1./ A jelen megállapodás tárgya a Szentgotthárd, Füzesi út 1377/5/A. szám alatt kialakított
Termelői piac müködtetése, mely terület tulajdonosa az Önkormányzat. A jelen megállapodás azért jön létre, mert az Üzemeltetők megvásárolják a RA-HU-MI 2012 Kft-től a
termelői Piacot is magában foglaló felépítményt. A tulajdonjog megszerzése folyamatban
van. a Szerződő felek rögzitik, hogy a területen a termelői piac 2013. óta müködött, igy a
Termelői piac üzemeltetéséhez szükséges előírásoknak megfelel.
2./ Az Üzemeltetők. Tevékenységei körei között szerepelnek
mindazok a tevékenységek, melyek termelői piac üzemeltetését teszik lehetővé.
3./ Az Önkormányzat továbbra is biztosítja a termelői piachoz a területét, azt az Üzemeltetők
használhatják a termelői piac üzemeltetésére.
4./ 4. Az Üzemeltetők az ingatlanon a termelői piacot ismételten elindítják. Haladéktalanul
beszerzik aTermelői piac müködtetéséhez szükséges engedélyt. Gondoskodik a termelői
piac üzemeltetéséről, meghatározza a termelői piac nyitva tartásának idejét, a termelői
piacon az árusítás idejét úgy kell meghatározni, hogy az a reggeli óráktól igény szerinti ideig,
de legalább déli 12 óráig tartson. Gondoskodnak az Üzemeltetők a terület őrzéséről, piaci
rendtartás kiadásáról és betartásáról, a szociális helyiségek biztosításáról. Az Üzemeltetők a
termelői piac üzemeltetése során a kövekezőket kötelesek betartani, a termelői piacon
élelmiszereket előállító helyi termelők árusíthatják kizárólag a saját terményeiket. Helyi
termelőnek minősülnek mindazok, akik Vas megye területén, illetve ezen túlmenően
Szentgotthárdtól legfeljebb negyven kilométer távolságra állítják elő termékeiket,
regisztráltatták magukat az illetékes hatóságnál, vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkeznek,
vagy családi vállalkozók, vagy bármely, a fentiekkel egyenértékű jogi státuszban vannak és
kizárólag saját maguk által megtermelt élelmiszert, vagy saját maguk által begyűjtött
terményt árusítanak. Az árusított termek lehet feldolgozatlan vagy feldolgozott ( pl.
lekvár, szörp, stb.) Gombaárusításhoz előfeltétel, hogy a termelői piacon gombaszakértő
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legyen, és csak azt a gombát lehet értékesíteni, amit a gombaszakértő előzetesen
ellenőrzött. A termelői piacon árusítható saját előállítású palackozott pálinka, likőr,
bor, tökmagolaj, egyéb folyékony áru. Stb. Nem értékesíthető tőkehús, virág, faiskolai
áru. Hűtést igénylő áru esetén a hűtésről a termelő köteles gondoskodni- csak akkor
árusíthat a termelői piacon, ha ennek a feltételeit biztosítani tudja. A termelői piacra
az Üzemelteők Szabályzatot készítenek, melyre vonatkozóan az Önkormányzat
egyetértését be kell szerezni. Az Önkormányzat az egyetértését megadja, amennyiben a
Szabályzatban foglaltak a megállapodásoknak megfelelnek.
4.2) A 4.1. pontban írottak betartására tekintettel az önkormányzat tulajdonát képező
földterület használatáért nem kell díjat fizetni.
5./ Szerződő felek a jelen megállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyv, valamint a Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Tv.
a Vásárokról és a piacokról szóló 5/2009 (III:9.) Korm. Rendelet a Helyi termelői
piacokon betartandó élelmiszerbiztonsági feltételekről szóló 51/2012/(VI.8.) VM
rendelet, a Városi piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól
szóló 59/1999. (VI.26.) EüM rendelet előírásait tekintik irányadónak.
6./ Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Szentgotthárd, 2020. ….
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviseli: Huszár Gábor polgármester

Dolgos Díszfaiskola Kft. Támis Rent Kft.
képv: Dolgos Gyula
képv. Támisné Dany Éva
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3. számú melléklet
A Piacot az Üzemeltető az őstermelők, kistermelők, kézművesek és vásárlók érdekében
működteti. Ennek a piacnak a legfőbb szándéka a helyi és környékbeli kistermelők,
őstermelők, kézművesek minőségi termékeinek piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a piac
vonzáskörzetében élők jó minőségű, hazai agrártermékekhez jutása elérhető árakon.
HÁZIREND
A Szentgotthárdi Helyi Termelői Piac (Cím: Szentgotthárd, Füzesi út 4.), továbbiakban
’’Piac’’ házirendje:
1.A házirendben foglalt szabályok betartása a Piacon jelen lévő valamennyi természetes és
jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel
kiterjed.
A HÁZIREND vásárlókat is érintő pontjai
2.A piac nyitvatartása:
Hétfő
7:00-tól 13.00 óráig
Szerda
7:00-tól 13.00 óráig
Szombat
7.00-tól 12.00 óráig
Ünnepek környékén, hosszú hétvégéken a hirdetőtáblán és a honlapon meghirdetettek szerint
3.A piac területét biztonsági kamerával megfigyeltethet az üzemeltető.
4.Az üzemeltetőnek indokolt esetben (pl. súlyosan ittas állapot, az árusok/vásárlók zaklatása)
lehetősége van arra, hogy a belépést megtagadja, vagy a vásárlót a piac területéről eltávolítsa.
5.Az üzemeltető és a piac felügyelője gondoskodik a Piac rendjének betartásáról, útjainak,
közös használatú területeinek a tisztán tartásáról. Panaszaival, javaslataival nyugodtan
forduljon hozzá!
A HÁZIREND ELSŐSORBAN ÁRUSOKAT ÉRINTŐ PONTJAI – ÜZEMELTETÉSI
KÉRDÉSEK
6.Árusitani kizárólag az üzemeltető által kibocsátott „Árusitás megkezdéséhez szükséges
termelői adatok” űrlap, alkalmanként kitöltése után, az abban foglaltaknak megfelelően lehet.
(1.sz. melléklet)
7.Az árus köteles jelezni a megadott adataiban és értékesített termékeiben történő
változásokat.
8. A napijegy, és a helyfoglalási szerződés – kivéve a közeli hozzátartozót – érvényesen
másra nem ruházható át, az alapján más a piacon árusítást nem végezhet, s az csak a bérelt
terület használatára jogosítja fel az árust is.
9.Az eseti helyhasználat díja 2.000 Ft/nap, ez használatra jogosít egy kialakított sorszámozott
standon. Bizonyos árusokkal egyedi szerződések szabályozhatják a helyhasználat díjat, ezt az
üzemeltető határozza meg. Lehetőség van a sorszámozott standok több időpontra előre történő
lefoglalására, a foglalásról az üzemeltető írásos igazolást ad ki. A helyhasználati dij
kiegyenlitése az árusitó stand elfoglalásakor történik. Az árusító asztalt áthelyezni, elvinni,
megbontani vagy más módon mozgatni, illetve szerkezettel, felépítményekkel kiegészíteni,
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körbekeríteni tilos. A termelői piacon az árusnak árusítani az arra kijelölt helyen, a két asztal
közötti területen lehet. Az árusok legkorábban a nyitás előtt 30 perccel jelenthetnek meg és
legkésőbb a zárást követő 30 percig el kell hagyniuk a termelői Piacot.
10.Az árusok által esetlegesen igényelt szolgáltatások (áramvételezés, hűtőszekrény, stb.)
igénybevételének költségeit egyedi szerződések szabályozzák.
11.A piac területén az áruszállítás kézikocsival(hordár kocsival), illetve kézi erővel történhet.
Indokolt esetben az üzemeltető engedélyezheti a gépkocsiról/utánfutóról történő lerakódást. A
piac területén az árus 1 db gépjárművel tartózkodhat.
12.Nyitvatartási időben a Piac területén gépkocsival közlekedni, parkolni indokolt esetben
lehetséges, az üzemeltető hozzájárulásával! Minden más esetben az üzemeltető által kijelölt
helyen és módon kötelesek parkolni, a termelők és árusok gépjárműveikkel nem foglalhatják
el a vásárlók elől a parkolókat, kivéve, ha erre az üzemeltető engedélyt ad. A piac
üzemeltetője egy parkolót kijelölhet saját használat céljából, amit szükség szerint biztosíthat
annak esetére, ha azt használatba kívánja venni. Az itt írtak megszegése esetén a
Piacfelügyelő/Üzemeltető haladéktalanul intézkedik.
13.A helyhasználat megszűnésekor az árus az árusító helyét köteles tisztán, kiürítve, eredeti
állapotban helyreállítva, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni a
piacfelügyelőnek/üzemeltetőnek.
14.Az árus köteles az árusítás befejezésekor, illetve a Piac zárásakor a tevékenysége során
keletkezett hulladék elszállításáról és annak további kezeléséről megfelelően gondoskodni.
Ebben – kiegészítő szolgáltatások keretében – az üzemeltető segítséget nyújthat.
15.A piac helyszínén és ideje alatt bekövetkezett termelő által okozott baleset, egyéb
káresemény következményeit az okozó termelő viseli. A területet, burkolatot, utca bútorokat,
növényzetet ért kárt köteles megtéríteni, vagy az eredetivel megegyező minőségben az eredeti
állapotot köteles helyreállítani, amennyiben a kár bekövetkezte a termelő személyével
összefüggésben van.
16.A Termelő Piac területén ÜZLETEBEN, ILLEMHELYEN TILOS A DOHÁNYZÁS és a
SZEMETELÉS. A Piac területén tüzet rakni vagy tűzrendészetileg nem engedélyezett módon
lángot használni tilos. A meleg ételek-italok árusítását végző tevékenységéhez megfelelő
tűzbiztonságot nyújtó elárusítóhelyet, műszaki berendezéseket, eszközöket köteles használni.
17.A Piac házirendjének megszegése miatt az üzemeltető jogosult a helyhasználati engedély
visszavonására és a szabálysértési eljárás, egyéb szabálytalanság miatti eljárás lefolytatását
célzó intézkedésekre. A helyhasználati engedély visszavonása esetén az árus köteles elhagyni
a Piac területét.
A HÁZIREND ELSŐSORBAN ÁRUSOKAT ÉRINTŐ PONTJAI –
ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK
18. A Piacon helyi termelő , aki Vas megye területén állítja elő a termékét, illetve a piac
helyétől 40 km-es körzeten belül állítja elő a termékét, azok az őstermelők és kistermelők
valamint a kézműves vásáron a térségben élő kézművesek árusíthatnak árukat és az
előállításához és értékesítéséhez szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel és kötelező
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nyilvántartásokkal rendelkeznek. Máshonnan származó – nagykereskedőktől átvett, nagybani
piacról hozott stb. – termékek értékesítése a Termelői Piac standjain nem megengedett.
19. Az egyes standokon az árusok legfontosabb adatait fel kell tüntetni. Ehhez az üzemeltető
igény szerint segítséget nyújt.
20.A termékek megnevezését és árát a jogszabályoknak megfelelően fel kell tüntetni. A
feltüntetés az árus kötelessége és felelőssége – ennek hiányában az árusítás nem folytatható.
Az árus köteles a Jogszabályoknak megfelelő számla,illetve nyugta adására az árusítás során.
21.Azok, akik zöldség-, gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek az
esetlegesen vizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni,
és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni.
22.Állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatása
után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható.
23.Az üzemeltető képviselője ellenőrizheti a Piacra bevitt és ott forgalmazott áruk
származását, minőségét, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét és a kistermelői
tevékenységet szabályozó jogszabályi előírások betartását.
24.Az üzemeltető képviselője szakértői vizsgálat céljából árumintát vehet, és a romlottnak
tűnő áru forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat
eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áruforgalomba hozatalát, azt zár alá veheti,
lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti, és erről jegyzőkönyvet készít.
25.Romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a Piac
területére bevinni, ott tárolni tilos.
26. A termelői piac működését szabályozó jogszabályok a következetők: a Kereskedelemről
szóló 2005. évi CLXIV.tv., a Vásárokról és a piacokról szóló 55/2009 (III.9.) Korm. rendelet,
a Helyi termelői Piacokon élelmiszerbiztonsági feltételekről szóló 51/2012 (VI.8.) VM
rendelet, a Városi piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999
(VI. 26.) EüM rendelet.
AZ ÁRUSOKNAK, TERMELŐKNEK SOK SIKERT, A VÁSÁRLÓKNAK JÓ
VÁSÁRLÁST KÍVÁNUNK !
Érvényes 2020.július 01-től következő módosításig.
A módosítás jogát az üzemeltető fenntartja!

160

Tárgy: Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos
közbeszerzéshez történő csatlakozással
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A villamos energiáról szóló törvény (VET) értelmében 2003. január 1-től választhatnak
kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek lényege, hogy az egyetemes
szolgáltatókon túl a fogyasztók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(MEKH) által engedélyezett szabadpiaci energiakereskedőktől közvetlenül versenyeztetés
útján tudják beszerezni a működésükhöz szükséges vezetékes villamos energiát.
Önkormányzatunk energiafogyasztóinak (polgármesteri hivatal, oktatási intézmények,
egészségügyi intézmények, közszolgáltatók, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként
történő megjelenése az energiapiacon gyenge alkupozíciót kínáló megoldás lenne, ezért
célszerű energia fogyasztóinkat egy közös beszerzésben kezelni.
Érdekérvényesítési lehetőségeinket tudjuk még növelni azzal, hogy más önkormányzatokkal
közösen szerezzük be villamos energia szükségleteinket, amivel a méretgazdaságosságból
adódón további árelőny érhető el a jelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakkal szemben.
Csoportosan, az önkormányzati energiafogyasztók közbeszerzési tömörülésbe tagozódásával,
van esély valódi alkupozíció kialakítására, az adott piaci körülmények között elérhető
legkedvezőbb árszint és feltételrendszer elérésére.
A önkormányzati csoportos közbeszerzés legfontosabb előnyei:
 A nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása („flotta ár”)
 Jelentős humánerőforrás és munkaidő megtakarítás a csatlakozó
önkormányzati energiafogyasztók számára
 A közbeszerzés folyamatát az adott feltételrendszerben elérhető
legalacsonyabb ár elérésében maximálisan érdekelt független energiapiaci
szakértők bonyolítják le
 Professzionális beszerzési megoldások, folyamatok, eszközök
 Toleranciasáv csoportszinten számítandó, ezáltal kisebb a veszélye az alul
és felülfogyasztásból eredő kötbérfizetési lehetőségeknek
 A csoport tagjai egyedileg szerződnek, ezáltal az esetleges kötbérek,
szankciók kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak - nincs
közös felelősségvállalás
Önkormányzatunk nem rendelkezik energia beszerzési szervezettel, így az egyedi és
speciális energia beszerzéshez kapcsolódóan felmerülő energetikai-, jogi-, közbeszerzési- és
elektronikus beszerzési kérdések is megválaszolásra kerülhetnek egy megfelelő
szakértelemmel rendelkező lebonyolítón keresztül.
A csoportos közbeszerzési modell számol független közbeszerzési szakértő társaságok
megjelenésével, amelyek eljárás lebonyolítóként történő alkalmazásával megnyílik a
lehetőségünk naprakész energiapiaci információkhoz jutásra, műszaki-, jogi- és
közbeszerzés szakmai szakértői felkészültségre, valamint elektronikus árlejtés
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alkalmazására az eljárás sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében, továbbá megnyílik
a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására.
A Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető független beszerzési szakértő
szervezete. Küldetésük szakértő szolgáltatóként a legnagyobb pénz, idő és energia
megtakarítás elérése ügyfeleik számára. A szakértőik által 2008 óta támogatott projektekben
3800 fogyasztónál összességben 398 milliárd forintos összértékben bonyolítottak le energia
beszerzéseket, 37 milliárd forintos megtakarítást elérve. Közbeszerzési tanácsadó
szervezetként pedig 370 energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolítottak le 970
fogyasztó (több mint 200 önkormányzat, MJV, fővárosi kerület, Főváros) számára, évente
legalább 10 csoportos eljárást lebonyolítva.
Szentgotthárd Város Önkormányzata hosszú idő óta veszi igénybe a Sourcing Hungary Kft
szolgáltatásait ezen a téren – jelentősen alacsonyabb árakon kapjuk azóta az energiát mint
korábban, amikor ilyen konstrukcióban még nem tudtunk részt venni. Önkormányzatunk most
is tud csatlakozni a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, a Magyar Energia Beszerzési
Közösség (MEBEK) keretében lebonyolítandó, csoportos villamos energia közbeszerzéshez
a 2022-2023. évre vonatkozóan. A csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozáshoz egy
tagfenntartó nyilatkozat aláírása szükséges, amellyel csatlakozunk a gesztor ajánlatkérőhöz.
A lebonyolító Sourcing Hungary Kft. megbízásához pedig egy szakértői szerződés, illetve a
fentieken túl a fogyasztási helyek műszaki adatainak megadása szükséges.
A fent részletezett előnyök, lehető legkedvezőbb piaci árszintek és feltételrendszer
elérésének érdekében javaslom, hogy önkormányzatunk és intézményei összes villamos
energia fogyasztási helyével csatlakozzon a Sourcing Hungary Kft. által szervezett,
MEBEK csoportos közbeszerzéshez teljes ellátás alapú villamos energia és közvilágítás
állátására vonatkozóan a 2022. január 1-től 2023. december 31-ig tartó szerződéses
időszakra. Kérem az előterjesztés megvitatását.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Huszár Gábor
polgármestert, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a
2022-2023. villamos energia évre az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti ajánlatok
elfogadásaként a szükséges nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor
polgármestert ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.
A szerződés megkötése Huszár Gábor polgármester feladata.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2020.08.29.
Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Tárgy: 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2020.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. Kiegészítő költségvetési támogatások
Bérkompenzáció
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Szociális ágazati pótlék
Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám.
Kultúrális pótlék
Települési önkorm.kultúrálisfel.támog.
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás
Kiegészítő felmérés alapján módosított támogatás
Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám.
Fedezete:
Tartalék

316.370 Ft
5.801.633 Ft
548.947 Ft
3.044.000 Ft
1.746.500 Ft

11.457.450 Ft

2. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása
A./Móra F. Városi Könyvtár
Hungarikum pályázat
1.604.379 Ft
Ebből: Személyi juttatás
610.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék 160.126 Ft
Dologi kiadás
802.136 Ft
Dologi kiadás/könyvtár/
32.117 Ft
Fedezete
Működési bevétel /Hungarikum pályázat/
1.604.379 Ft
Érdekeltség növelő támogatás
Dologi kiadás
Beruházás
Fedezete
Önkormányzati támogatás

3.044.000 Ft
2.540.800 Ft
503.200 Ft

B./ Rendelőintézet
Járóbetegek gyógyító szakellátása /személyi jutt/
Járóbetegek gyógyító gondozás /személyi jutt/
Eü. laboratóriumi szolgáltatás /személyi jutt/
Képalkotó diagnosztika /személyi jutt/
Fizikoterápiás szolgáltatás /személyi jutt/

3.044.000 Ft

8.000.000 Ft
1.500.000 Ft
2.000.000 Ft
500.000 Ft
500.000 Ft
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Fogorvosi alapellátás / személyi jutt./
Foglalkozás eü. szak elllátás / személyi jutt /
Család – nővédelem eügondozás /személyi jutt/
Ifjúság eü.gondozás /személyi jutt/
Járóbetegek gyógyító szakellátása / munkaadót terh. jár. /
Járóbetegek gyógyító gondozás / munkaadót terh. jár. /
Eü. laboratóriumi szolgáltatás / munkaadót terh. jár. /
Képalkotó diagnosztika / munkaadót terh. jár. /
Fizikoterápiás szolgáltatás / munkaadót terh. jár. /
Fogorvosi alapellátás / munkaadót terh. jár../
Foglalkozás eü. szak elllátás / munkaadót terh. jár. /
Család – nővédelem eügondozás / munkaadót terh. jár. /
Ifjúság eü.gondozás / munkaadót terh. jár./
Fedezete: Működési c. támog. áhn.belül TB alapból
Ebből: kötelező feladat
1.537.795 Ft
nem kötelező feladat
1.525.005 Ft

1.000.000 Ft
500.000 Ft
1.500.000 Ft
500.000 Ft
1.400.000 Ft
262.500 Ft
350.000 Ft
87.500 Ft
87.500 Ft
175.000 Ft
87.500 Ft
262.500 Ft
87.500 Ft
18.800.000 Ft

C/ Önkormányzat
Kerékpárút (5032)
Személyjellegű kiadás
228.508 Ft
Munkaadót terhelő kiadás
60.558 Ft
Kubinyi (2019)
Személyjellegű kiadás
17.760 Ft
Munkaadót terhelő kiadás
20.720 Ft
Város község gazdálkodás (5190) személyi jellegű
57.420 Ft
Várkert dologi kiadás
50.000 Ft
Top Turizmus dologi kiadás
170.660 Ft
Szabadidő strand dologi
70.850 Ft
Közművelődési tev.és tám. (dologi)
1.841.500 Ft
Önkormányzati vagyonnal kapcs dologi
896.120 Ft
Interreg, City Cooperation II. (ATHU018) dologi
469.280 Ft
Sportlétesítmények (dologi)
596.900 Ft
Háziorvosi ügyelet dologi
1.524.000 Ft
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások(5170)
140.000 Ft
Háziorvosi ellátás (dologi kiadás)
15.000 Ft
Fedezet
Város község gazdálkodás (5190)
Dologi
- 6.159.276 Ft
Vészhelyzet miatti - fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (5198)
Dologi
1.031.239 Ft
Fedezete
Város község gazdálkodás /dologi/
-1.031.239 Ft
Átcsoportosítások:
Múzeum Kubinyi program
Személyi jellegű jut /2020.évi program (5074)/
Munkaadót terhelő járulék /2020.évi program (5074)/

705.000 Ft
111.038 Ft
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Fedezete:
Beruházás /2020.évi program (5074)/
Pályázati önrész (5017)
Dologi
Fedezete:
Beruházás
Hungarikum (5073)
Személyi jellegű jut
Munkaadót terhelő járulék
Fedezete:
Dologi kiadás
Játékvár óvoda bővítés (5007)
Dologi kiadás
Fedezete
Beruházás
Vis Maior
Dologi kiadás
Fedezete
Beruházás
Erdőgazdálkodás
Dologi kiadás
Fedezete
Személyi jellegű
3.Pénzmaradvány /2019.év/ - Társulás
Működési tartalék
Fedezete:
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül
Sztg. és Kistérség Egyesített Óvodák és Bölcsöde
Városi Gondozási Központ
Családsegítő és gyermekj. Sz. /kötelező fel./
Társulás
4. Polgármesteri keret
SZT/395-2,4,9,12,14/2020. sz. utasítás alapján
Város és községgazd.
Ebből: egyéb műk.c.támog.áhn.kív
50.000 Ft
dologi kiadás
271.115 Ft
személyi jellegű
10.980 Ft
Fedezete:
Általános tartalék

- 816.038 Ft

700.000 Ft
-700.000 Ft

28.800 Ft
327.421 Ft
- 356.221Ft

2.613.844 Ft
- 2.613.844 Ft

9.641.000 Ft
- 9.641.000 Ft

440.000 Ft
- 440.000 Ft

24.385.874 Ft
- 24.385.874 Ft
- 13.792.873 Ft
- 7.820.349 Ft
- 2.626.835 Ft
- 145.817 Ft

332.095 Ft

- 332.095 Ft
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A Rendelet-trvezet 5.§-ában az állami támogatás mértéke szerepel. Az állami támogatásból
270.460.475 Ft nem kerül folyósításra, melyből 85.769.499 forint a szolidaritási hozzájárulás
összege.”
Határozati javaslat:
A rendeletalkotás előfeltétele hatásvizsgálat készítése. Ennek megfelelően a rendelet
megalkotásának hatásai:
Társadalmi: tekintettel arra, hogy itt egy költségvetési rendelet módosítása történik, ezért a
rendelet elfogadásának különösen említésre érdemes társadalmi hatása nem lesz.
Gazdasági, költségvetési hatás: a már lezajlott pénzügyi folyamatok átvezetése történik
ebben az esetben, így egyebekben költségvetési hatása nem lesz.
Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az
adminisztráció során.
A jogalkotás elmaradásának esetén: Előírás, hogy a költségvetési rendeleten át kell vezetni
az év közbeni változásokat így a rendeletmódosításra szükség van.
Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2020.évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen.
Szentgotthárd, 2020.szeptember 7.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz.melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../. (.....) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(I.31) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020
(I.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a
következő lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3.375.660.987 Ft azaz hárommiliárd-háromszázhetvenötmillióhatszázhatvanezer-kilencszáznyolcvanhét forintban
b) bevételi főösszegét 3.375.660.987 Ft azaz hárommiliárd-háromszázhetvenötmillióhatszázhatvanezer-kilencszáznyolcvanhét, állapítja meg.”
(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2020.évi összevont mérleget
működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza”
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg
forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az
alábbiak szerint határozza meg:
(2) Működési bevételek
2.089.353.403 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
217.939.379 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.172.000.000 Ft
c) Működési támogatások:
459.124.387 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
240.289.637 Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.
(5) Költségvetési bevételek összesen:

59.859.379 Ft
14.299.379 Ft
8.641.000 Ft
36.919.000 Ft
216.631 Ft
2.149.429.413 Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből
az előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke: 1.226.231.574 Ft
Ebből:
a) működési pénzmaradvány
581.637.574 Ft,
b) felhalmozási pénzmaradvány
644.594.000 Ft.
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(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek „
fejlesztési hitel
0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:
1.226.231.574 Ft”
3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a)
b)
c)
d)
e)

működési kiadások előirányzatra
2.170.862.644 Ft-ot
felhalmozási kiadások előirányzatra 1.015.212.781 Ft-ot
támogatások kölcsönök nyújtására
13.159.379 Ft-ot
pénzforgalom nélküli kiadásokra
160.045.008 Ft-ot
finanszírozási kiadásra
16.381.175 Ft-ot

határoz meg.”
4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a)
személyi juttatások előirányzata
485.923.468 Ft
b)
munkaadót terhelő járulékok előirányzata
96.838.863 Ft
c)
dologi kiadások előirányzata
855.584.251 Ft
d)
egyéb működési kiadásra
716.826.062 Ft
ebből
da)
műk. célú peszk átad. államh belülre
656.671.062 Ft
db)
műk. célú peszk átad. államh kivülre
60.155.000 Ft
dc)
társ. szocpol. és egyéb juttatás
0 Ft
e)
ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
15.690.000 Ft
Működési kiadások összesen:
2.170.862.644 Ft
(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A 4. § e) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
160.045.008 Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete
ab) katasztrófa alap
ac) általános tartalék
b) egyéb céltartalék
c) viziközmű számla /szennyvíz/
d) egyéb kötött felhasználású pénzkészlet
e) kiegészítő állami támogatás / pótlék

1.667.905 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
40.053.637 Ft
31.744.904 Ft
51.660.994 Ft
32.917.568 Ft„

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
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„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 459.031.926 Ft
állami támogatásban részesül.
6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
2020. ……..

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§
A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási
kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.
2.§
A rendelet tervezet ezen rendelkezései az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
3.§ – 5.§
A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei
(esetünkben a 3. és 4. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a
felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat.

MELLÉKLET:
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/koltsegvetesi-rendeletmodositasa-melleklet-83103.pdf
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Tárgy: Vis maior támogatás igénylése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az alábbi csapadéktérkép is mutatja 2020. augusztus 14-én Szentgotthárdon és a
környékén a megszokottnál lényegesen több csapadék hullott. A felhőszakadásszerű eső
jelentős károkat okozott az önkormányzati utakban, a csapadékvíz-elvezető rendszerekben. A
keletkezett károk veszélyeztetik a közlekedés biztonságát, illetve a lakóingatlanok
megközelítését.
Az érintett területek Rábakethely. Rábatótfalu, Zsida és Farkasfa városrészeken vannak.

Vis maior támogatás keretében az idei évben is biztosított a lehetőség az Önkormányzatok
számára, hogy az önkormányzati tulajdonban levő építményekben az egyes természeti
károkból adódó kiadásaik megtérítése céljából támogatási igényt nyújtsanak be a
Belügyminisztériumhoz.
A károsodott önkormányzati utak helyreállítása kapcsán lehetőség van ezen vis maior
támogatás igénylésére, a káresemény bekövetkezését megelőző állapot visszaállítására.
Az igényt a káresemény megtörténte után 7 napon belül a Bejelentő adatlap ebr42 rendszeren
keresztül történő benyújtásával kell jelezni az Állam Kincstár felé.
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A károk felmérése után, határidőn belül, 2020. augusztus 17-én a bejelentést megtettük, mivel
a károk helyreállításának költsége az önkormányzat költségvetésében nem áll rendelkezésre.
A pályázatot a Bejelentő adatlap benyújtásától számított 40 napon belül, azaz 2020.09.25-ig
kell az ebr42 rendszeren keresztül feltölteni.
Bejelentésünkre, 2020. szeptember 3-án megtörtént a vis maior káresemény előzetes helyszíni
vizsgálata. A vizsgálat alapján részben tartották indokoltnak a bejelentésünket.
A fentiek alapján az alábbi helyszínekre és munkálatokra tudunk vis maior támogatást
igényelni:
1. Mikes K. utcában út helyreállítása. (375., 090/66. hrsz. - 100 fm) A lezúduló nagy
mennyiségű csapadékvíz kimosta a Szentgotthárd, Mikes utca kőzuzalékos út
burkolatát.
2. Felső utca útpadka helyreállítása (421. hrsz. – 100 fm) A lezúduló nagy
mennyiségű csapadékvíz bizonyos szakaszokon kimosta a Szentgotthárd, Felső
utca 100,00 m hosszúságú út padkáját.
3. Váci M. utcában útpadka, burkolt árok helyreállítása (3727., 4455. hrsz. - 60 fm. )
A lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz kimosta a Szentgotthárd, Váci M. utca
60,00 fm hosszúságú szakaszán a kőzuzalékos útpadkát, illetve 20,00 m2-es
felületen megbontotta az árok beton burkolatát.
4. Szentgotthárd 3812. hrsz.-ú utcában út helyreállítása (3812. hrsz. – 30 fm). A
lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz kimosta a Szentgotthárd 3812. hrsz.-ú utca
kőzuzalékos út burkolatát.
5. Szentgotthárd 3881. hrsz.-ú utcában út helyreállítása (3881. hrsz. – 60 fm). A
lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz kimosta a Szentgotthárd 3881. hrsz.-ú utca
kőzuzalékos út burkolatát.
6. Fagyöngy utcában út helyreállítása (3740/2. hrsz. – 90 fm). A lezúduló nagy
mennyiségű csapadékvíz kimosta a Szentgotthárd, Fagyöngy utca kőzuzalékos út
burkolatát.
7. Apáti utcában út helyreállítása (3844. hrsz. - 85 nm). A lezúduló nagy mennyiségű
csapadékvíz bizonyos szakaszokon teljesen elmosta a Szentgotthárd, Apáti utca
kőzuzalékos felületű burkolatát.
8. Vadvirág utca út helyreállítása (886. , 4909. hrsz. –340 fm). A lezúduló nagy
mennyiségű csapadékvíz bizonyos szakaszokon teljesen elmosta, illetve
megbontotta a Szentgotthárd, Vadvirág utca kőzuzalékos felületű burkolatát.
9.

Szépvölgyi utca út, padka helyreállítása (850., 861, 1601. hrsz. - 470 m út, 330 m
padka ) A lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz bizonyos szakaszokon teljesen
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elmosta, illetve megbontotta a Szentgotthárd, Szépvölgyi utca kőzuzalékos felületű
burkolatát, az út padkáját.
10. Örökzöld utca padka helyreállítása (741. hrsz. – 50 fm) A lezúduló nagy
mennyiségű csapadékvíz bizonyos szakaszokon kimosta a Szentgotthárd, Örökzöld
utca út padkáját.
11. Erdei utca út, padka helyreállítása (794., 810/2. hrsz. - 90 fm út, 45 fm padka) A
lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz bizonyos szakaszokon kimosta a
Szentgotthárd, Erdei utca kőzuzalékos út burkolatát, az út padkáját.
12. Hegyi utca (3141., 3152. hrsz. – 290 fm út,45 fm padka, árok, áteresz ) A lezúduló
nagy mennyiségű csapadékvíz bizonyos szakaszokon kimosta a Szentgotthárd,
Hegyi utca kőzuzalékos út burkolatát, út padkáját, illetve a lemosott hordalékkal
feltelítette az utca mentén lévő csapadékvíz-elvezető árkot átereszt.

A pályázathoz műszaki szakértő által összeállított nyilatkozatot is mellékelni kell, mely
kiterjed a helyreállítás méret- és mennyiségszámításán kívül a helyreállítási költségek
előirányzatának meghatározására is.
A szakértői nyilatkozat az előterjesztés elkészítésének időpontjában nem áll rendelkezésre.
A Képviselő-testületi ülésig a hiányzó adatokkal az előterjesztést kiegészítjük.
Az utak, árkok helyreállításának költsége bruttó ,- Ft + egyéb költségek ,- Ft (szakértői
nyilatkozatok elkészítése, illetve műszaki ellenőri feladatok ellátása) mindösszesen ,- Ft.
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2020. év

%

0.0.-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a vis maior támogatás benyújtásához szükséges
képviselő-testületi határozatot meghozni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vis maior támogatás
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
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A káresemény megnevezése: „Szentgotthárd 2020. augusztus 14-i” rendkívüli időjárás
(nagy mennyiségű, felhőszakadás-szerű esőzés) következtében sérült önkormányzati
utak helyreállítása többletkiadásainak támogatása.
Helye:
Szentgotthárd, Mikes K. utca helyreállítása: 375., 090/66. hrsz.;
Szentgotthárd, Felső útpadka helyreállítása: 421. hrsz.;
Szentgotthárd, Váci M. útpadka, árok burkolat helyreállítása: 3727. hrsz.;4455 hrsz.
Szentgotthárd, Tótfalusi utca helyreállítása: 3812 hrsz-ú utca;
Szentgotthárd, Felsőpatak utca helyreállítása: 3881 hrsz-ú utca;
Szentgotthárd, Fagyöngy utca helyreállítása: 3740/2 hrsz.;
Szentgotthárd, Apáti utca helyreállítása : 3844 hrsz.;
Szengotthárd, Vadvirág utca helyreállítása : 886 hrsz. 4909 hrsz;
Szentgotthárd, Szépvölgyi utca, út, padka helyreállítása : 850 hrsz. 861 hrsz 1601
hrsz;
Szentgotthárd, Örökzöld utca útpadka helyreállítása: 741 hrsz.;
Szentgotthárd, Erdei utca út, útpadka helyreállítása : 794 hrsz. 810/2 hrsz;
Szentgotthárd, Hegyi utca út, útpadka, árok, áteresz helyreállítása : 3141 hrsz. 3152
hrsz;
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatási igényt a
rendkívüli időjárással (nagy mennyiségű, felhőszakadás-szerű esőzéssel)
összefüggésben a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető körülmények
megszüntetése kapcsán (úthelyreállítás) felmerült többletkiadások részbeni
támogatására nyújtja be.
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás (bizt. összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2020. év

%
30

0.0.70

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége ,- Ft melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete nyilatkozik arról, hogy
a káreseménnyel érintett vagyonelemek Szentgotthárd Város Önkormányzatának
tulajdonát képezik.
A bekövetkezett káreseménnyel érintett utakra az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik / nem rendelkezik*.
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Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt / nem igényelt.
Szentgotthárd Város Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlanoknak a
költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő
helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja
látni / nem tudja ellátni.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját forrás összegét a
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.30.) számú Költségvetési rendeletében
belterületi vízrendezés keret terhére biztosítja.
3. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor
polgármestert a vis maior pályázat benyújtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Doncscez András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2020.09.04.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Rendezési terv módosítási kérelem – Budapest Főváros
Önkormányzat kérelme

ELŐTERJESZTÉS
Budapest Főváros Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében Budapest Főváros
Vagyonkezelő Központ Zrt. 1013 Budapest Attila u. 13/A., a Szentgotthárd 1413/5 és 1413/6
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a hatályos településrendezési terv módosítása kapcsán
kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez. (kérelem 1. sz. melléklet)
A hatályos szabályozási tervlap kivonata 2.sz. melléklet.
Kiss Gábor városi főépítész kezdeményezés kapcsán megfogalmazott szakmai véleménye az
előterjesztés 3.sz. melléklete.

HATÁSVIZSGÁLAT:
1. Mi indokolja, miért szükséges?
A Szakosított Otthon az ingatlant, mint kertészet már egy ideje nem használja, illetve
a későbbiekben sem kívánja akként hasznosítani, ezért azt a tulajdonos értékesíteni
akarja, egyéb iparterületként.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi fedezetet a Kérelmező
biztosítja.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns kérdés.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Az érintett ingatlanok környezetében a területek ipari gazdasági terület besorolásúak
az ingatlanok, így azok hasznosítása ennek megfelelően kehetséges. A kérelmező
ugyanezt a jogi pozíciót szeretné kialakítani a saját területén is.
Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Az Önkormányzatot kézzelfogható hátrány nem éri.
5. Az előterjesztés adminisztratív terhei?
Nincsenek.
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Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a hatályos
rendezési terv Budapest Főváros Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 1013 Budapest Attila u. 13/A.
kérelmében foglaltak szerinti felülvizsgálatát, Kiss Gábor városi főépítész
állásfoglalásában foglaltak figyelembe vételével az Előterjesztés 1. és 3. számú
melléklete szerint.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv
módosítása kapcsán pénzügyi fedezetet nem biztosít. Ezen támogatott kezdeményezés
csak akkor kerülhet tovább, ha a kezdeményező szerződésben vállalja a felmerülő
összes költség megfizetését és ezen összeget a megállapodás alapján letétbe is helyezi
az önkormányzatnál. Amíg a kezdeményező a meghatározott összeget nem helyezi
letétbe, addig a további előkészítés nem kezdhető el. Amennyiben a kezdeményezés
bármilyen okból nem támogatható, a letétbe helyezett költségösszeg felhasznált részét
az önkormányzat nem tudja a Kezdeményezőnek visszafizetni.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv
Budapest Főváros Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében Budapest Főváros
Vagyonkezelő Központ Zrt. 1013 Budapest Attila u. 13/A. kérelmében foglaltak
szerinti felülvizsgálatát nem támogatja.
Határidő: tájékoztatásra azonnal
Felelős :Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2020.09.07.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
1.sz. melléklet

186

187

188

189

190

2.sz. melléklet
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3.sz. melléklet
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Tárgy: Út kialakításának kezdeményezése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. szeptember 16-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
A Hunyadi utcából nyílik a Fácános utca, mely a SARIANA felé vezet és onnan lehet elérni a
Rába partján lévő területeket, közöttük az árvízvédelmi töltést, a néhány éve kialakított
motocross pályát, mezőgazdasági területeket is. Természetben az említett gyárépületig
aszfaltozott út, onnan egy földút vezet erre a területre. Az út jelenleg is használatban van. Ha
azonban ha megnézzük a térképet, azon ez a Rába felé vezető út nincs jelölve, vagyis a térkép
és az arra épülő ingatlan-nyilvántartás szerint nem létezik. Több, az úttal érintett telek
magántulajdonban van – 0175/17, 0175/18, 0175/20, 0175/16 - a 0175/5 hrsz-ú pedig a
Magyar Államé. Ugyancsak a Magyar Állam tulajdonát képezi az 1413/2 hrsz-ú telek, melyen
jelenleg út nem halad, de a Fácános utca rendezési terv szerinti szabályozási vonala érinti.
(szabályozási tervlap: 1.sz. melléklet)
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Az önkormányzat felelőssége, hogy a település útjai jogilag is, használhatóság szempontjából
is megfelelők legyenek – különösen igaz ez egy olyan fontos cél esetében mint a települési
árvízvédelem.
Az ügy rendezésére 2018-ban kísérletet tettünk, megkerestük a Nyugat-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóságot - mivel az említett két állami tulajdonú telek a kezelésükben van – és a
221/2018. sz. Képviselő-testületi határozattal, a két telek ingyenes tulajdonba adását kérve, a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet, amely a megváltozott jogszabályi környezetre
hivatkozva hatásköre hiányát állapította meg és 2019. októberében a megkeresésünket áttette
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez.
Az MNV Zrt. előtt az ügy továbbfolytatása új képviselő-testületi döntést igényel.
Az állami vagyonkezelő szervezetek most ugyan jelezték, hogy a területket ingyenesen is az
önkormányzat tulajdonába adnák, ám ez a jelenlegi szabályok alapján nem túnik
célravezetőnek. A szabályozási tervlapra tekintve látható, hogy a Fácános utca szabályozási
vonalai által érintett, közútként igénybeveendő terület, a két állami tulajdonú telek
területének csak egy részét érinti, ingyenes tulajdonba adás esetén pedig a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI törvény 13 § (4)-(5) bekezdése szerint:
„(4) Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző
félnek – az állam kivételével – eleget kell tennie a következő feltételeknek:
a)93 a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog
megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően
köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni azzal, hogy a juttatási cél megvalósítása
érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül az állagmegóvási kötelezettség
megszegésének;
b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé.
(5)94 Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési
tilalom áll fenn. „
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Az út jelenlegi nyomvonalának egy része ezeken a területeken halad, más része viszont
magántulajdont érint – így valószínű, hogy a területek egyes részein tulajdonjogot kell
rendezni – amennyiben területet kellene átadni, akkor ezt 15 évig nem tudjuk megtenni az
elidegenítési tilalom végett. Ezek miatt az ingyenes tulajdonba adás helyett a vételi szándék
jelzése tűnik célszerűnek - ebben az esetben az útként nem hasznosítható telekrészek akár a
szomszédos ingatlanok kapcsán telekcserére is alkalmasak lennének további útterületek
megszerzése céljából.
Az Önkormányzat számára azért lenne előnyös a vételi szándék jelzése, mert a legkedvezőbb
feltételek esetén, minimális pénzügyi ráfordítással a tervezett közút egy részének ingatlannyilvántartási kialakítása megtörténhetne, az említett területek közúti megközelítése
megoldott lenne. Ez a mai állapotokat látva nem kerülne különösebb költségbe hiszen az út
mint említettük ma is létezik, csak ha ezt sikerülne hivatalossá tenni, akkor megoldódna a
bevezetőben említett területek megközelítése is.
Végleges döntéshozatalra, a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
álláspontjának, feltételeinek ismeretében kerülhet sor.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja vételi szándékát a
Magyar Állam tulajdonában, a Nyugat – Dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében levő
- Szentgotthárd 1413/2 hrsz-ú, 367 nm területű, kivett töltés
művelési ágú, beépítetlen telek
Szentgotthárd 0175/5 hrsz-ú, 993 nm területű, kivett töltés
művelési ágú, beépítetlen telek
vonatkozásában, Szentgotthárd Város Önkormányzata számára a Szentgotthárd Város Helyi
Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló, a 16/2018.(VII.25.) önkormányzati
rendelettel módosított 19/2016.(VI.30.) Önkormányzati rendelet szerint tervezett közút
ingatlan-nyilvántartási kialakítása céljából. Az önkormányzat vállalja az út ezen
kialakításához szükséges műszaki – jogi feladatok ellátását és az ehhez szükséges költségek
finanszírozását.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor
polgármestert, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata nevében és képviseletében az
ügyben eljárjon.
-

Határidő: folyamatos
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2020. 09. 07.
Doncsecz András
városüzemeltetési vezető

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Ingatlanértékesítés Sztg. Széchenyi u. 18.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. 09. 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 44/2020. számú határozata alapján ismételten elrendelte –
Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. sz. alatti, 1264 hrsz-ú, 437 m2 területű, kivett lakóház,
udvar megnevezésű belterületi ingatlan értékesítését az Önkormányzat vagyonáról szóló
6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint helyben szokásos
módon, továbbá hasznosításra is.
Az értékesítés feltételei:
Vételár: 14.700.000,- Ft, mely áfa mentes.
A pályázatok beérkezési határideje: 2020.08.30.
A pályázatokat konkrét és pontos forintösszeg megjelölésével fogadja el.
A vételi szándék bizonyítására az össz vételár 10 %-ának megfelelő összegű bánatpénz
(1.470.000,- Ft) fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követően
haladéktalanul.
Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló
igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő
bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre
kerül.
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül
megkötésre. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. §-a szerint a magyar államot
elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló
értesítés Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő
bánatpénze kamat nélkül visszafizetésre kerül.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
Az adás-vételi szerződés megkötésének határideje a döntés kézhezvételét követő 15 napon
belül.
A vételárat a magyar államot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a
Magyar Állam nem él az elővásárlási jogával) követően megküldött értesítés kézhezvételétől
számított 15 napon belül kell egy összegben megfizetni. A határidő elmulasztása jogvesztő!
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem
értékelhető(k).
Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének
határideje folyamatosra módosul, s a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat
beérkezését követő Képviselő-testületi ülés lesz.
Hasznosítás feltételei:
A felújítás feltételei:
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. sz. alatti,
1264 hrsz-ú, 437 m2 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű belterületi ingatlanon lévő
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épület elbontása, majd a területen új társasház felépítése, vagy a meglévő lakóház felújítása,
átépítése lakások kialakítása.
A hasznosítás feltételei az Előterjesztés 2. számú melléklete szerint, és a 3. sz. mellékletben
található beépítésre, átépítésre vonatkozó Megállapodás tervezetében részletezettek alapján.
Az ingatlanon kizárólag lakásokat tartalmazó társasház építésére van lehetőség. A
meghirdetésre a 25 millió Ft-os vagyoni értéket meg nem haladó vagyonértékesítésre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széchenyi u.
18. sz. alatti, 1264 hrsz-ú, 437 m2 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű belterületi
ingatlan fejlesztéséhez vállalkozót keres.
A vállalkozó feladata: a Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. szám alatti lakóház saját költségén
történő átépítése, felújítása vagy elbontása és az üres telekre társasház építése.
Az ingatlanban ellentételezéseként a társasház elkészültét követően az Önkormányzat
tulajdonába kerül a társasházban összesen min. 40 m2 alapterületű és min. 1 db.

önálló, a társasházban lévő többi lakással azonos komfortfokozatú lakás.
Bontás esetén a vállalkozó az épületek elbontása és az elbontott anyag elszállítása után jogot
szerez arra, hogy az ingatlanra ráépítési szerződéssel társasházat építsen fel a hatályos
szabályozási tervek előírásainak megfelelően. A terveket a pályázó saját költségén köteles
elkészíttetni és azokat engedélyeztetni.
VAGY
azzal, hogy a meglévő lakóházat felújítja, átalakítja, s társasházat alakítja, a felújításra,
átépítésre fordított költségeinek ellentételezésére a társasházban kialakuló lakások egy
részének tulajdonjogát szerzi meg. .
A beruházást legkésőbb 2021. 12. 31-ig meg kell valósítani.
Pályázatok beérkezési határideje: 2020. 08.30.
A pályázatokat konkrét mennyiség – lakás - darabszám - megjelölésével fogadjuk el.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2020. szeptemberi testületi ülés.
Több pályázó esetén a beruházás megvalósítására az a pályázó kap lehetőséget, aki
pályázati kiírásban legnagyobb alapterületű és a legtöbb lakást biztosítja a kiírt minimum
feltételeket figyelembe véve. Azonos lakásszám esetén a nagyobb alapterületet felajánló
pályázó kap lehetőséget.
Az Önkormányzat a hasznosítási ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha a pályázatban a pályázó nem nyilatkozik a pályázati kirásban
meghatározott kérdésekben számszerűsítve, pontos számokat megadva a jelenlegi
társasházban tulajdonnal rendelkezőknek biztosítandó lakások számáról, alapterületéről.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön.
Ha eredményes pályázat esetén a legelőnyösebb ajánlat adó nem köt szerződést, a soron
következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri a kiírt
minimum feltételeket.
A megkötendő szerződések: Keretszerződés, ami tartalmazza a Szerződő Felek vállalásait;
majd a jogerős építési engedélyek ismeretében ráépítési szerződés megkötése és társasház
alapító okirat aláírása.
A kiírásunkra sem vételi, sem hasznosítási ajánlat nem érkezett a megadott határidőig.
A felhívásunkban az ingatlanértékesítésnél az szerepel, hogy Amennyiben a megadott
határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének határideje folyamatosra
módosul, s a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezését követő Képviselőtestületi ülés lesz.
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Ennek alapján tovább hirdethetnénk az ingatlant értékesítésre – bár annak a valószínűsége
nem nagy, hogy változatlan feltételekkel majd most megjelenik egy vevő.
A Vagyonrendeletünk értelmében a belterületi ingatlanok esetében független forgalmi
értékbecslést készítettünk, a Mohl Kft-vel (3.SZ. MELLÉKLET) . Az értékesítés alapjául
szolgáló forgalmi érték: 14.629.314.-Ft. az értékbecslés költségétét (30.000.-Ft) a
vételárban érvényesíteni kell, így az összesen: 14.659.314.-Ft.
Az ingatlan kataszterben az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 4.246.000.-Ft
Javasoljuk annak megfontolását, hogy a vételár kisebb csökkentését (5-7%mértékkel).
7%-os mérséklés esetén a vételár kb. 13.700.000.-Ft. Egyéb hasznosításra (beépítésre)
nem javasoljuk az ingatlant meghirdetni.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. sz. alatti, 1264 hrsz-ú, 437 m2
területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű belterületi ingatlant a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2)
bekezdése szerint ismételten meghirdeti eladásra.
Az értékesítés feltételei

Vételár: .............................,- Ft, mely Áfa mentes.
A pályázatok beérkezési határideje: 2020.10.14.
A pályázatokat konkrét és pontos összeg (forint) megjelölésével fogadja el.
A vételi szándék bizonyítására az össz vételár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz
(........................- Ft) fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. októberi testületi ülés. A pályázat további
feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza

Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt
főtanácsos
Szentgotthárd, 2020. szeptember 7.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
A Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan értékesítésének feltételei:
A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP
Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló
igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő
bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre
kerül.
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül
megkötésre. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. §-a szerint a magyar
államot elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az
erről szóló értesítés Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes
ajánlattevő bánatpénze kamat nélkül visszafizetésre kerül.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
Az adás-vételi szerződés megkötésének határideje a döntés kézhezvételét követő 15 napon
belül.
A vételárat a magyar államot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a
Magyar Állam nem él az elővásárlási jogával) követően megküldött értesítés kézhezvételétől
számított 15 napon belül kell egy összegben megfizetni. A határidő elmulasztása jogvesztő!
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem
értékelhető(k).
Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének
határideje folyamtosra módosul, s a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat
beérkezését követő Képviselő – testületi ülés lesz.
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2.sz. melléklet:
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3.sz. melléklet:
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Tárgy: Sztg-Jakabháza tűzoltó szertár értékesítése 2515/2 hrsz.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. 09.16 -i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 2515/2
hrsz-ú, 144 m2 alapterületű, kivett tűzoltóság megnevezésű belterületi ingatlan. (térkép 1. sz.
melléklet) Az ingatlan Szentgotthárd – Jakabháza városrészen található és garázsként,
szertárként funkcionált.
Jelenleg a tűzoltószertárban tűzoltási és egyéb eszközök találhatók.
A garázsban egy utánfutó (szerkocsi), egy üzemképtelen szivattyú, (ezek selejtezve vannak)
tömlők, asztal, szék található.
Az épület műszakilag nagyon leromlott állapotban van, épületszerkezetek átvizesedtek,
beázások következtében a födém nagyon meggyengült, több helyen átszakadt. Cserépfedés
hiányos, szarufák elhajlottak, kémény omladozik, bádogszerkezet lepusztult. A hátsó falazat
is omladozik. Elbontásra javasolt. Fénykép, 2 .sz. melléklet.
A Szentgotthárd-Jakabháza városrészi Önkormányzat ülésén napirendre került a tűzoltószertár
épületének hasznosítása, s a városrészi Önkormányzat eladásra javasolja.
Az ingtalan ahogy a térképen is látható beékelődik a 2515/1 hrsz-ú ingtalanba. 2015-ben a
szomszéd ingatlan tulajdonosa kezdeményezte a tűzoltó szertár megvásárlást, de a vételárban
nem sikerült megegyezni.

Értékesítés feltétele, lehetőségek
Az ingatlanról akkor készült értékbecslés a 3.sz. mellékletben található. Az értékbecslés
szerinti forgalmi értéke 267.264.-Ft (1856.-Ft/m2), volt.
Az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 234.000.-Ft
Vagyorendelet szerint:
12. § [A vagyon értékelése a tulajdonosi jogok gyakorlásakor]
(1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat
könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni.
(2) A vagyon értékesítésekor (beleértve az értékpapírokat is) a vagyon piaci értékének
meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges.
Amennyiben a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli
nyilvántartásokban kimutatott érték, úgy általában az előbbi értéket kell alapul venni az
értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor.
Az ingatlankataszteri nyilvántartásunk alapján a szentgotthárdi 2515/2 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.
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(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.”
Amennyiben az ingatlanban lévő eszközök elhelyezése máshol megoldható, úgy sem
intézményi, sem közfeladat ellátása céljából nem lesz rá szükség, ezért a szentgotthárdi
2312/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésének ilyen jellegű akadálya nincs. – ezek az eszközök már
használhatatlanok is.
A vagyonrendeletünk értelmében
15. § [Vagyon elidegenítése]
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy
megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel.
A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont
értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.
(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a
helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TVben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való
közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.
(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést
a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint
b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához
szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati
részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület
értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi
értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint
meghatározott értéket nem haladja meg.
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint:
(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben
foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a
föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 millió
ft!)
5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben
még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő
megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az
állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az
átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától
kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
…
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
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értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet
részére lehet.
2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény
5.§ (3) bekezdés c) pontja:
5.§ (3) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2020. évben 25,0 millió forint egyedi
bruttó forgalmi érték
Mivel az ingatlan értéke 5.000.000.alatt van, így a Magyar Államot képviselő szervezetnek
nem kell nyilatkoznia, továbbá a helyben szokásos módon történik az értékesítés. A
Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
Az épület használat szempontjából nem bír jelentőséggel. A benne lévő tárgfyak
elhelyezéséről sikeres eladás esetén majd gondoskodni kell.
Az épület felújítása lehetséges lenne, ez az ingatlan értékéhez képest jelentős önkormányzati
forrást igényelne am nem áll rendelkezésre.
Amennyiben támogatjuk az értékesítést, úgy Vagyonrendeletünk értelmében a belterületi
ingatlanok esetében független ingatlanforgalmi értékbecslést kell készíttetni (mivel a
mellékletben szereplő értékbecslés elavult), s annak rendelkezésre állását követően
dönthetünk az értékesítés feltételeiről.
A könyv szerinti érték alatt értékesíteni nem lehet, ami 234.000.-Ft, ami az ingtalanra nézve
144 m2-rel számolva 1625.-Ft/m2-t jelent, ez az ár is erősen kérdéses abból, a szempontból,
hogy találunk-e rá vevőt. (s az épület elbontásával nem is számoltunk).
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2515/2 hrszú, 144
alapterületű, 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.
Határidő: az ingtalan eladási ár meghatározása, következő testületi ülés
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2020. augusztus 31.

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

214

3.sz. melléklet

215

216

217

218

219

220

Tárgy: Ingatlanügy, elővásárlási jog Sztg. 772, 3300, 3462 hrsz.
érintően
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. 09.16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a mellékelt levélben (1. sz. melléklet) tájékoztatja
Szentgotthárd Város Önkormányzatát, hogy a
- szentgotthárdi 772 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű,164 m2 területű
ingatlanban lévő 2/48 tulajdoni részarányát
- szentgotthárdi 3300 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 684 m2 területű
ingatlanban lévő 18/72 tulajdoni részarányát
- szentgotthárdi 3462 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 921 m2 területű
ingatlanban lévő 9/48 tulajdoni részarányát
versenyeztetés keretében értékesíti, mivel a közös tulajdonban lévő ingatlanhányad állami
tulajdonban tartása nem indokolt.
Mivel az Önkormányzat az ingatlanokban tulajdonostárs, ezért lehetőség van versenyeztetés
mellőzésével történő megvásárlásra, jogszabályon alapuló elővásárlási jog alapján.
Továbbá felkínálják a lehetőséget arra is, hogy amennyiben az önkormányzat a saját tulajdoni
részarányát is értékesíteni kívánja. úgy az MNV ZRT. a közös tulajdonban álló ingatlannak a
tulajdonostársakkal történő közös értékesítésében is együttműködik, ez esetben az ingatlan
értékesítse a tulajdonostárs ez irányú megbízása alapján versenyeztetés útján.
Nyilatkozni kell arról, hogy a Magyar állam tulajdonában álló ingatlanrész megszerzése
érdekében vásárlási lehetőséggel élni kíván-e. Ha igen, akkor az ingatlanrészek becsült
értékének meghatározása, valamint az ingatlanrész árverés útján történő értékesítésének
előkészítése iránt intézkednek.
Az árverés az Elektronikus Aukciós rendszer (EAR) felületén történik, ügyfélkapus
regisztrációt követően lehet árverezőként csatlakozni.
Amennyiben az Önkormányzat nem indul árverezőként, de valaki licitál az ingatlanokra,
akkor az MNV-nek a PTK alapján a tulajdonos társakat értesíteni kell arról, a törvény által
biztosított elővásárlási jogával élni kíván-e.
A 772 hrsz-ú ingatlan Sztg-Zsida városrészen található Zsida vége felé, a Tűzoltó szertár után
északra, A 3300 és a 3462 hrsz-ú ingatlanok Sztg-Farkasfa városrészen találhatóak, a 3300
hrsz-ú a Fővég út vége felé, a 3462 hrsz-ú a Fővég úttól északra helyszínrajzok 2. sz.
melléklet.

Az Önkormányzat a szentgotthárdi 772 hrsz-ú ingatlanban 12/48, szentgotthárdi 3300 hrsz-ú
ingatlanban 24/72, szentgotthárdi 3462 hrsz-ú ingatlanban 12/48 részaránnyal rendelkezik,
tehát az állami tulajdon megvétele esetén sem leszünk 1/1 arányban tulajdonosok.
Az ingatlanok mind alapterület és elhelyezkedés szempontjából számunkra nem előnyös
területen helyezkednek el, és rendezési terv szerint egyik ingatlant sem érinti tervezett út,
közút szélesítés, egyéb közcél, ezért álláspontunk szerint az Önkormányzatnak nincs szüksége
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további részarányra, ill. a jelenlegi tulajdoni részarányokra vételi ajánlat érkezik, akkor azokat
értékesíteni kell.
Tehát javaslatunk az, hogy az MNV Zrt által felkínált tulajdoni részarányokra ne tegyünk
vételi ajánlatot, illetve bízzuk meg az MNV Zrt-t, hogy működjön közre a közös
értékesítésben.
Az MNV a levelében kér információt arról, hogy az ingatlanokat az Önkormányzat jelenleg
használja-e, vagy hasznosítja. Az ingatlanokat nem használjuk és nem hasznosítjuk.
A nyilatkozatot a levél mellékletéhez csatolt adatlapok kitöltésével kell megadni.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Állam tulajdonában
lévő:
- szentgotthárdi 772 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű,164 m2 területű
ingatlanban lévő 2/48 tulajdoni részarányának
- szentgotthárdi 3300 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 684 m2 területű
ingatlanban lévő 18/72 tulajdoni részarányának
- szentgotthárdi 3462 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 921 m2 területű
ingatlanban lévő 9/48 tulajdoni részarányának
megszerzése érdekében vételi lehetőséggel nem kíván élni, hozzájárul a szentgotthárdi 772
hrsz-ú ingatlanban lébő 12/48, szentgotthárdi 3300 hrsz-ú ingatlanban lévő 24/72 és a
szentgotthárdi 3462 hrsz-ú ingatlanban lévő 12/48 tulajdoni hányadok Magyar Állam
tulajdonában álló tulajdoni hányadaival történő közös értékesítéséhez. Felhatalmazza Huszár
Gábor polgármestert az értékesítéshez szükséges dokumentumok aláírására.
Szentgotthárd Várod Önkormányzatának Képviselő – testülete nyilatkozik arról, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata a fent körülírt ingatlanokat sem saját tulajdoni
hányadán, sem saját tulajdoni illetőségét meghaladó részben nem használja és nem is
hasznosítja.
Szentgotthárd, 2020. szeptember 2.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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2.sz. melléklet: Sztg-Zsida
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Sztg-Farkasfa
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Tárgy: Sztg. 0167/71 hrsz-ú ingatlan megszerzése (kiskertek területe)
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
A szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2 területű, 212.09 AK értékű, magyar állam
tulajdonában és az NFA kezelésében lévő kert, rét és közforgalom elől el nem zárt magánút
megnevezésű ingatlant jelenleg „id. Pochán Miklós kertbarátok egyesülete” (képviseli:
Simon Miklósné) használja, illetve bérli a Magyar Államtól.
A terület a Rába jobb partján helyezkedik el a Wesselényi út folytatásában, Vízmű után
(helyszínrajz 1.sz. melléklet) . A terület kb. 70-100 család részére biztosít kiskertet. Az
ingatlan szomszédságában lévő földterületek az Önkormányzat tulajdonában vannak,
melyeket ugyancsak számos szentgotthárdi lakos használ kiskertként.
2014-2015-ös évben a Magyar Állam árverésen már próbálta értékesíteni ezen területet is, de
akkor sikerült elérni azt, hogy az árverezett ingatlanok köréből ez a terület kikerüljön.
Az Önkormányzat, ill.
a Képviselő-testület kezdeményezte a terület megszerzését
ingyenesen, vagy ingatlancsere felajánlásával a 299/2014. sz. határozata alapján, de sajnos
ismét a földforgalmi törvény és a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
(Nfatv) korlátozásai közé estünk.
Idei évben ismét a Magyar Állam, képviseletében a Nemzeti Földügyi Központ (NFK)
elkezdte értékesíteni több körben az ingatlanokat és a harmadik körben tervezik a 10 ha alatti
területeket is értékesíteni, melybe ismételten beleeshet a fenti terület is.
Huszár Gábor az ingatlan megszerzése érdekében kéréssel fordult V. Németh Zsolt
országgyűlési képviselőhöz, aki egyeztetve az illetékes Agrárminisztérium helyettes
államtitkárával aki két lehetőséget ajánlott fel az ingatlan megvásárlására nyilvános
pályáztatás nélkül.
A Képvisleő-testület 2020. júliusában az alábbi határozatot hozta:
40/2020. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a Magyar Állam
tulajdonában és a Nemzeti Földügyi Központ kezelésében lévő szentgotthárdi 0167/71 hrszú, 5 ha 7900 m2 területű, 212,09 Ak értékű, kert, rét és közforgalom elől el nem zárt
magánút megnevezésű ingatlan megvásárlását a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. törvény 21.§. (3a) bekezdése és a Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.
§ c) pontja alapján „terület- és településrendezés” céljából. A Képviselő-testület
felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az ezzel kapcsolatos eljárásra, nyilatkozatok
megtételére.

A határozatot eljuttatuk az NFK részére, s a 2. sz. mellékletben található tájékoztatás alapján
jelezték, hogy a tárgyi ingatlan tulajdonjogának megszerzése versenyeztetés mellőzésével,
ellenérték fejében van jogi lehetőség az Nfatv. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján, így nem
szükséges az ingtalant a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján kérelmezni.
(Mivel az ingatlan árterület, ezért az eladásához a vízügyi igazgatási szervek irányításáért
felelős miniszter egyetértése szükséges –ezt az NFK intézi.)
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A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv) 21.§. (3a) bekezdése.
(3a) Nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével köthető adásvételi szerződés olyan
földrészletre, amely
a) a kisajátításról szóló törvényben meghatározott közérdekű célok, vagy - amennyiben a közérdekű
célt az érintett földrészlet vonatkozásában a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá
nyilvánító kormányrendelet megjelöli - nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás
megvalósításához szükséges;
b) nem haladja meg a 10 hektárt.

De az NFA Tv mellett háttérjogszabályként figyelembe kell venni a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt (földforgalmi tv.) A földforgalmi tv.
11.§ (2) bekezdés c) pontja szabályozza a tulajdonjog megszerzését:
11. § (2) A föld tulajdonjogát
c) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás, szociális
földprogram és településfejlesztés céljára, továbbá ha a föld helyi jelentőségű védett
természeti területnek minősül, a földnek a természet védelméről szóló törvényben
meghatározott védelme céljából szerezheti meg.

A településfejlesztés céljából megszerzés esetén előírás, hogy a településfejlesztési célnak
meg kell jelennie a területrendezési tervben, helyi építési szabályzatban, vagy az állami
főépítész által kiadott térségi területfelhasználási engedélyben, továbbá a település fejlesztési
koncepcióban, vagy az azzal összhangban álló egyedi képviselő testületi határozatában is.
Az adásvétel útján történő megszerzédhez „Ajánlat a Nemzeti földalapba tartozó földrészlet
vételére” dokumentumot (3.sz. melléklet) kell benyújtani valemennyi szükésges melléklettel
együtt, továbbá a Képviselő-testületi határozatnak kötelező tartalmi elemeket is kell
tartalmazni.
pl. az ajánlott vételárat is meg kell adni.
A vételi ajánlatot ha az NFK nem tudja elfogadni, ebben az esetben lehetőség van az NFK
felhívása alapján az ajánlati ár képviselő-testületi határozatba foglalt módosítására.
De a vételi ajánlathoz kötve vagyunk, így amennyiben a vételi ajánlattal érintett ingatlan
értéke (NFK nyilvántartása és értékbecslése alapján) a fent megjelölt ajánlati árnál
alacsonyabb összegben kerül megállapításra, a vételár a jelen vételi ajánlatban megjelölt
összeg marad. –tehát érdemes egy alacsony árat megállapítani, utána úgyis közlik az
általuk megállapított árat.
A külterületi szántók 100 -200.-Ft/m2 ár közt cserélnek gazdát általában, az ipari parkban
lévő rét művelési ágú ingatlant 393.-Ft/m2-ért vásároltuk meg, de ez a kiskerti rész árterület,
így javaslunk egy 50 -100.-Ft/m2 árat közölni.
Ha 100.-Ft/m2 áron számolunk akkor az ingatlan vételára 5.790.000.-Ft lesz, amit
várhatóan a jövő évben kell megfizetnünk, mire lezárul az ügy tehát a következő évi
költségvetést fogja terhelni.
Továbbá szükséges a tulajdonszerzési cél részletes leírását tartalmazó dokumentum. (4. sz.
melléklet)
HATÁSVIZSGÁLAT
7.) Mi indokolja, miért szükséges?
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Magyar Állam, képviseletében a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) elkezdte értékesíteni
több körben az ingatlanokat és tervezik a 10 ha alatti területek értékesítését, melybe
ismételten beleeshet a fent körülírt ingatlan is.
A területen a jelen pillanatban kb. 70 szentgotthárdi család kiskertje található, s az „id.
Pochán Miklós kertbarátok egyesülete” (képviseli: Simon Miklósné) a terület használója
és ez a szervezet adja ki az itt kialakult kiskerteket a szentgotthárdi lakosoknak. Tehát
számos szentgotthárdi család napi zöldség- és gyümölcs- ellátását tudják biztosítani, a
kertek használói szükségleteiket meg nem haladó mértékben termelnek, emellett
pihennek és kikapcsolódnak (rekreációs cél megvalósulása), s ezáltal társadalmi hatása is
jelentős, a 70 kiskert
3 -400 személyt is érinthett. Szentgotthárd Város
Önkormányzatának érdeke, hogy hosszú távon a város lakói számára is értékes, hasznos
területeket megszerezzen - mielőtt az idegen tulajdonba kerülne
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Személyi, tárgyi igen, a pénzügyi kiadást (várhatóan) a 2021. évre tervezni szükséges.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Az ingatlant továbbra is az „id. Pochán Miklós kertbarátok egyesülete” használná és a
terület karbantartásáért, kaszáltatásáért felel, külön fenntartási költséget tehát az
önkormányzastnak nem jelent.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Az „id. Pochán Miklós kertbarátok egyesülete” megszűnése esetén az Ingatlan
hasznosítása további feladatokkal és költséggel járhatna de ilyen esetben is biztosan talál
megoldást az önkormányzat.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A Magyar Állam, képviseletében a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) értékesítésre
kijelöli az ingatlant, s így az magántulajdonba kerülhet, veszélyeztetve 3-400
szentgotthárdi lakos szabadidős tevékenységét, kikapcsolódását társadalmi
elégedetlenséget okoz.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Testületi döntés előkészítése, ajánlattételi dokumentáció összeállítása, majd szerződést
kell előkészíteni, aláírni s földhivatalnál a tulajdonjogot átvezetni.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a Magyar
Állam tulajdonában és Nemzeti Földügyi Központ kezelésében lévő Szentgotthárd,
külterület, 0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2 területű, 212,09 Ak értékű, kert, rét és
közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, ingatlan megvásárlását a Nemzeti
Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21.§. (3a) bekezdés b) pontja és a mezőés erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) belkezdés
c) pontja alapján „településfejlesztés” céljából.
- Ajánlott vételár:
„A” variáció: 2.895.000.-Ft (50.-Ft/m2);
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-

„B” variáció: 5.790.000.-Ft (100.-Ft/m2)
A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az adásvételi ügylet
megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, és az
adásvételi szerződés aláírására.

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a jelen előterjesztés
3. sz. mellékletét képező „Ajánlat a Nemzeti földalapba tartozó földrészlet vételére”
dokumentum Huszár Gábor polgármester által történő aláírásához.
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a jelen előterjesztés
4. sz. mellékletét képező tulajdonszerzési cél részletes leírását tartalmazó dokumentum
Huszár Gábor polgármester által történő aláírásához.

Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2020. augusztus 27.

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:

AJÁNLAT NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLET VÉTELÉRE
ÖNKORMÁNYZATRA VONATKOZÓAN
Alulírott vételi ajánlatot
tevő
(önkormányzat
neve)*:
Polgármester neve*:

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Székhely*:

9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

Levelezési cím*:

9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

Törzskönyvi
szám*:
Adószám*:

733722

azonosító

Huszár Gábor

15733720-2-18

Statisztikai számjel*:

15733720-8411-321-18

Telefonszám*:

0694/553-019

E-mail cím:

polghiv@szentgotthard.hu

Számlavezető pénzintézet
neve, bankszámlaszám:

OTP BNAK NYRT.
11747068-15421481

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdése
alapján vételi ajánlatot teszek a Magyar Állam mint tulajdonos nevében és képviseletében
eljáró Nemzeti Földügyi Központnak (rövidített neve: NFK, székhelye: 1149 Budapest,
Bosnyák tér 5., adószáma: 15840369-2-42, statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01,
törzskönyvi azonosító szám: 840363, NFK hivatali kapu (KÉR-be bevont szerv azonosító):
223489318, NFK cégkapu száma: 15840369, képviseli: Nagy János elnök) az alábbi
ingatlanra vonatkozóan (egy vételi ajánlat csak egy ingatlan adatait tartalmazhatja):
Megye*:

Vas

Település*:

Szentgotthárd

Fekvés:

külterület

Helyrajzi szám*:

0167/71

Tulajdoni hányad*:

1/1

Magyar Állam területe (ha):

5,7900

Magyar Állam kat. jöv.
(AK):
Ingatlan
jogi
jellege
(esetleges pl. bányatelek,
régészeti terület, stb.)
Művelési
ág(ak)/kivett
megnevezés:

212,09
árterület,
nagyvízi
elhelyezkedés

mederben

való

a) rét, b) kert, c) kivett közforgalom elől el
nem zárt magánút, d) kert, f) kert
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Ajánlott vételár (Ft)*:

2.895.000.-Ft (50.-Ft/m2)
5.790.000.-Ft (100.-Ft/m2)

1./ Mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó vételi ajánlat esetén a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 11. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozom, hogy a
tulajdonszerzés célja (a megfelelő bekarikázandó, kitöltendő):
a) közfoglalkoztatás,
b) szociális földprogram,
c) az alábbi településfejlesztési cél: területfelhasználási besorolással megegyezően,
beépítésre nem szánt terület - mezőgazdasági terület - Mk jelű kertes mezőgazdasági
övezet
d) ha a föld helyi jelentőségű védett természeti területnek minősül, a földnek a természet
védelméről szóló törvényben (1996. évi LIII. tv.) meghatározott védelme céljából.
Fentiek igazolására csatolom a településrendezési terv és helyi építési szabályzat kivonatát,
továbbá a tulajdonszerzési cél részletes bemutatását tartalmazó dokumentumot.**
2./ 10 hektárt meghaladó térmértékű ingatlan esetén nyilatkozom, hogy a vételi ajánlat
tárgyát képező ingatlan (a megfelelő bekarikázandó, kitöltendő):
a) a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvényben meghatározott alábbi közérdekű cél:
…………………………………………………………………………………………….
b) a ………………….…......számú kormányrendelettel nemzetgazdasági szempontból
kiemelt beruházássá nyilvánított alábbi közérdekű cél…………………………………..
……………………………………………….……………………………………………
megvalósításához szükséges.
Csatolom azon dokumentumot, amelyben bemutatásra kerül, hogy a jelen vételi ajánlat
tárgyát képező ingatlan a fent megjelölt közérdekű cél megvalósítását milyen formában és
mértékben szolgálja.**
3./ A vételi ajánlathoz csatolom a képviselő-testületi határozatot**, amely magába foglalja:
- konkrét ingatlan megnevezését,
- az önkormányzati vétel célját,
- az ajánlati árat,
- a tulajdonszerzési célt (ld. 2./pont),
- 10 hektárt meghaladó térmértékű ingatlan esetén a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII.
törvényben meghatározott közérdekű cél fennállását (annak megnevezésével vagy
megjelölésével),
- a képviselő-testület felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy a polgármester (vagy más
meghatalmazott) az ügylet megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés
megtételére jogosult, ide értve a szerződés aláírását is.
4./ Tudomásul veszem, hogy az ingatlan forgalmi értéke a Nemzeti Földalapba tartozó
földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
– a továbbiakban: 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet – 4. § (2) bekezdése alapján elkészített
forgalmi értékbecslés, valamint az NFK vagyon-nyilvántartásában rögzített könyv szerinti
érték figyelembe vételével kerül megállapításra. Az értékbecslési szakvélemény
megrendeléséről az NFK gondoskodik.
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Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az általam fent megjelölt ajánlati ár ezt az
értéket nem éri el, vételi ajánlatomat az NFK nem tudja elfogadni, ebben az esetben lehetőség
van az NFK felhívása alapján az ajánlati ár képviselő-testületi határozatba foglalt
módosítására.
Tudomásul veszem, hogy vételi ajánlatomhoz kötve vagyok, így amennyiben a vételi
ajánlattal érintett ingatlan értéke a fent megjelölt ajánlati árnál alacsonyabb összegben kerül
megállapításra, a vételár a jelen vételi ajánlatban megjelölt összeg marad.
5./ Tudomásul veszem, hogy a jogszabály által előírt vagyonátruházási illeték, illetve a
tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költsége (6.600 Ft) a vevőt
terheli, továbbá vállalom, hogy az értékesítéshez szükséges forgalmi értékbecslés
elkészítésének díját – kivéve az 1 hektár térmértéket meg nem haladó ingatlanok eladás útján
történő hasznosítása esetén, mely esetben az értékbecslési díjat az NFK viseli - számla
ellenében közvetlenül az értékbecslést készítő szakértő részére, valamint az ügyvédi munkadíj
vevőre eső részét, az ingatlan adásvételével kapcsolatos jogszabályi költségeket (így
különösen tulajdoni és földhasználati lap lekérésének díja, a földhivatali eljárás igazgatási
szolgáltatási díj) számla ellenében készpénzben a szerződés megkötésekor az eljáró
ügyvédnek megfizetem.
Az értékbecslési díj mértéke nettó 50.000 Ft-tól nettó 110.000 Ft-ig terjedhet helyrajzi
számonként, művelési ágtól, terület nagyságtól, illetve a helyszínen tapasztaltaktól függően.
Erdő művelési ágú ingatlanok esetén az értékbecslési díj nettó 60.000 Ft-tól nettó 90.000 Ft-ig
terjedhet helyrajzi számonként/3 erdőrészletig, 3 erdőrészlet felett +16.000 Ft erdőrészletenként.
Tudomásul veszem, hogy az értékbecslési díj nem jár vissza azokban az esetekben,
amennyiben vételi ajánlatomtól elállok, vagy nem módosítom az ajánlati árat az NFK által 4./
pont szerint meghatározott értékre.
6./ Tudomásul veszem, hogy amennyiben a megvásárolni kívánt ingatlan
a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény 8. § (4)-(5) bekezdése szerinti kizárólagos állami tulajdonú erdőnek, vagy
erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősül, e törvény
8. § 6) bekezdése értelmében az erdő védelmi rendeltetése szerint feladat- és hatáskörrel
rendelkező miniszter,
b) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek
minősül, úgy az Nfatv. 23. § (2) bekezdése értelmében a természetvédelemért felelős
miniszter,
c) a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés i) pontja alapján vízvédelmi
területnek minősül, a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a vízügyi igazgatási
szervek irányításáért felelős miniszter,
d) védetté nyilvánított régészeti lelőhelynek, régészeti védőövezetnek, illetve műemléknek
minősül, a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése, továbbá a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
egyetértése szükséges az értékesítéshez, mely nyilatkozat(ok) beszerzéséről az NFK
gondoskodik.
Tudomásul veszem továbbá, hogy ezekben az esetekben a szerződés csak a szükséges
miniszteri jóváhagyást követően kerül megkötésre.
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7./ Amennyiben a megvásárolni kívánt földrészlet jelenleg vagyonkezelés útján
hasznosított, csatolom a vagyonkezelő szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
értékesítéshez kapcsolódóan a vagyonkezelési szerződése részleges megszüntetését előzetesen
támogatja.**
Amennyiben a megvásárolni kívánt földrészlet jelenleg haszonbérlet útján hasznosított,
csatolom a haszonbérlő kifejezett hozzájárulását a tervezett ügylethez és a haszonbérleti
szerződése részleges megszüntetéséhez.**
8./ Nyilatkozom, hogy az Nfatv. 19. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok nem állnak
fenn, így az adásvétel érvényes létrejöttét jogszabályi rendelkezések nem akadályozzák.
Tudomásul veszem, hogy az értékesítés megvalósulása esetén az Nfatv. 19. § (1) bekezdés a)
és c) pontja értelmében a szerződéskötés során az eljáró ügyvéd felé igazolni szükséges, hogy
a szerződő fél nem áll önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt, valamint az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt
esedékességű köztartozással nem rendelkezik.
9./ Amennyiben a vételi kérelemmel kapcsolatos eljárás során meghatalmazott képviselő jár
el, úgy a vételi ajánlathoz csatolom a képviseleti jogot megalapozó írásba foglalt
meghatalmazást.
Kelt: Szentogtthárd, 2020 év 09. hónap 16. nap

………………………………
Huszár Gábor polgármester

243

4.sz. melléklet:

Szentgotthárd, külterület, 0167/71 hrsz-ú ingtalan tulajdonszerzési cél részletes leírása:
A Szentgotthárd, külterület, 0167/71 hrsz-ú ingtalant jelenleg az „id. Pochán Miklós
kertbarátok egyesülete” (a továbbiakban: egyesület) használja és ez a szervezet ossza ki az itt
kialakult kiskerteket szentgotthárdi lakosoknak.
Az egyesület értesítést kapott a Nemzeti Földügyi Központtól, hogy a hirdetményes
értékesítésbe bevonandó területek méretkorlátja megváltozik, 3 hektárról 10 hektárra nő, s így
értékesítésre kerülhet az általuk használt ingtalan.
Szentgotthárd Város Önkormányzata szeretne segítséget nyújtani az egyesület részére azáltal,
hogy a szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú ingatlan az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába
kerülhessen, s azt továbbra is az egyesület használhassa.
Területen kb. 70 szentgotthárdi család kiskertje található, akik szükségleteiket meg nem
haladó mértékben termelnek zöldséget, gyümölcsöt, s emellett pihennek és kikapcsolódnak.
Ezt teszik kb. 30 éve, mióta itt kiskertek létesültek, s melybe ezen időszak alatt rengeteg
munkát, energiát és anyagi javakat fektettek.
Tehát az ingtalan ilyen célból történő hasznosítása legalább 300 – 400 fő részére a rekreációs
cél megvalósulását szolgálja, s így társadalmi hatása jelentősnek mondható Szentgotthárd
viszonylatában.
Helyi épíési szabályzat és rendezési terv alapján is az ingatlan területfelhasználási besorolása
„beépítésre nem szánt terület -

mezőgazdasági terület - Mk jelű kertes mezőgazdasági

övezet” ami által indokolt az ingatlan megszerzése és rendeltetésének megfelelő használatban
tartása.
Szentgotthárd, 2020. szeptember 16.
Huszár Gábor
polgármester
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