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Szentgotthárd város önkormányzata képviselő-testülete  
2022. JÚNIUS 29-i ülésének előterjesztései 

 
 

TARTALOMMUTATÓ 
 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

2. A nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a további 
együttműködés lehetőségei. 

3. A szentgotthárdi templomtér felújítása. 
4. Javaslat Szentgotthárd Város településrendezési eszközeinek módosítása érdekében 

előzetes településfejlesztési döntés meghozatalára. 
5. TDM kérelme – a városi turisztikai feladatok ellátása. 
6. A Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap első pályázati ciklusában 

beérkezett kérelmek elbírálása. 
7. Gotthárd Therm Kft. felügyelő bizottsági tagsági jogviszony rendezése. 
8. Közös önkormányzati hivatal megállapodás módosítása. 
9. Rendelőintézet Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Alapító Okiratának módosítása. 
10. Zárt kutyafuttató létesítése Szentgotthárdon.  
11. Leader pályázati lehetőség a színház felújítására. 
12. Pályázati lehetőség a Hianz Tájház felújítására. 
13. A rábakethelyi Piéta szobor felújítása. 
14. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme. 
15. A csíksomlyói Csibész Alapítvány Árvácska együttesének szentgotthárdi látogatása. 
16. Sport Mindenkié Egyesület – kérelme. 
17. A Horgász Egyesület támogatási kérelme elektromos tricikli beszerzéséhez. 
18. Településrendezési illeszkedési követelmények megállapítása – Zsida 729/5 hrsz-ú 

telket magába foglaló telektömb – Rábatótfalu 3980/10 hrsz.-ú telket magába foglaló 
telektömb.  

19. Ingatlanértékesítés Szentgotthárd, Kossuth L. u. 26. 
20. Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

2022. 
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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 

2022. június 29-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 129/2017. számú képviselő-
testületi határozatával Komáromi Józsefet választotta meg a Gotthárd-Therm Kft. 
felügyelőbizottsági tagjának.  A határozat értelmében a tagsági jogviszonyának vége 2022. 
május 31. napja volt. A fentiek figyelembevételével a Gotthárd-Therm Kft. felügyelőbizottsági 
tagjának megválasztására jelen testületi ülésen fog sor kerülni. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 111/2022. számú képviselő-
testületi határozatával az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 
1031/A/9 hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, Kossuth u. 26. 9.a. szám alatti 42 m2-es 
alapterületű üzlethelyiséget eladásra meghirdette. A határozat értelmében a pályázatok 
beérkezési határideje 2022. június 13. napja volt, mely időpontig egy pályázati ajánlat érkezett. 
Az ingatlan a pályázati kiírásban szereplő feltételekkel történő bérbeadásának kérdése jelen 
testületi ülés tárgyát képezi. 

 
II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 
2022. JÚNIUS 

 
VÁROSÜZEMELTETÉS 

 
• 2022. március 21-én megkezdődtek és folyamatosan zajlanak az önkormányzat által 

elnyert vis maior támogatásból az alábbi helyszíneken zsalukő elemes körömfalak építési 
munkálatai: 

o Szentgotthárd-Zsidahegy, Zsidahegyi utcában a 22-24. számú 
ingatlanok közötti útszakaszon; 

o Szentgotthárd-Farkasfa, Hegyi úton a 9-15. számú ingatlanok közötti 
útszakaszon; 

o Szentgotthárd-Rábatótfalu, Felsőpatak úton a 18. számú ingatlan 
előtti szakaszon.  
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Zsidahegyi, illetve Hegyi utcai támfal építési munkálatai befejeződtek, a kapcsolódó 
útburkolat, illetve árok helyreállítása, valamint csapadékvíz-elvezetés rendezésével 
kapcsolatos munkálatok hamarosan megkezdődnek, amelynek befejezési határideje 2022. 
július 31. A Zsidahegyi támfal építés helyszíni ellenőrzése a Magyar Államkincstár, a Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Közút NZrt. képviselőnek 
jelenlétében 2022. május 26-án sikeresen lezajlott. A Felsőpatak utcai támfal építése 
folyamatban van. A munkálatok ideje alatt az építéssel érintett szakaszokon részleges, 
illetve a munkagéppel végzett munkálatok ideje alatt teljes forgalomkorlátozásokra lehet 
számítani, amelyről az érintett lakókat írásban tájékoztattuk, illetve erről az önkormányzat 
honlapján is egy felhívást jelentettünk meg. A munkavégzések tényleges időpontjáról a 
kivitelező képviselőjétől kaphatnak részletes tájékoztatást. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. 
Zalaegerszeg 

   
•  „A „Kiskertek fejlesztése Szentgotthárdon” elnevezésű projekttel kapcsolatos 

munkaterület átadás-átvétel 2022. március 31-én megtörtént, az útfelújításokkal 
kapcsolatos munkálatok hamarosan befejeződnek, a fúrt kutak engedélyezése folyamatban 
van. A beruházás az önkormányzat 2021. évi Zártkerti Programra benyújtott sikeres 
pályázata keretében valósul meg. Műszaki tartalma 2 db 15 m talpmélységű fúrt kút 
kialakítása tervezéssel, engedélyezéssel, illetve 7458,00 m2 felületen belső úthálózat, bazalt 
zuzalékos felújítása. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely 
 

•  „A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhely-bővítése (TOP-1.4.1-19-VS1-2019- 00012)” 
elnevezésű projekttel kapcsolatos munkaterület átadás-átvételre 2022. március 24-én került 
sor. A tényleges kivitelezési munkálatok folyamatban vannak legútóbb megtörténtek a 
közműkiváltások, illetve a bővítés alapozási munkálatai. Kivitelező: Musits Építőipari 
Kivitelező és Szolgáltató Bt. Gasztony. 

 
• A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és 

üzemeltetését az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. látja el.  Hiba bejelentési elérhetőség:, 
www.kozvilhiba.hu. 2022. június hónapban 4 egyedi hibát, illetve 1 szakaszhibát 
jelentettünk be. A közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az elektromos hálózat 
tulajdonosának (EON), az egyedi hibák elhárítása pedig az önkormányzattal szerződésben 
lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata.  

 
• Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Szt/992-5/2022. számú 

megállapodásban megnevezett játszótereivel kapcsolatban a megrendelő és az üzemeltető 
képviselői által megtartott helyszíni szemle 2022. április 20. -án megtörtént.  A játszóterek 
karbantartási, állagmegóvási munkái megrendelésre kerültek. Teljesítési határidő: 2022. 
június 30. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 
 

• Elkészült a Szabadságtéri Liget Játszótér (helyrajzi szám: 1121/1) Zumdorf torony + 
csúszda játszótéri eszköz alatti ütéscsillapító műfüves burkolata teljes felületen történő 
cseréje. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 
 

• Megrendeltük SZEOB Játékvár Óvodája udvarára 1 db Eco csúszda játékelem leszállítását, 
telepítését. Teljesítési határidő: 2022. október 28. Vállalkozó: Faberland Kft. (Pécel) 

 
• Megrendeltük a Szentgotthárd – Farkasfa városrészre játszótér kialakításához 1 db 

Kéttornyú vár-beülő karos csúszdával merev híddal játékelem helyszínre történő 
leszállítását. Teljesítési határidő: 2022. június 30. A játékelem telepítését a Farkasfa 
Jövőjéért Egyesület valósítja meg. 

http://www.kozvilhiba.hu/
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• Megrendeltük Szentgotthárd – Rábakethely Ravatalozó épület tetőfelújítása és új előtető 

építési munkáit. A munkaterület átadás-átvételre 2022. június 08-án megtörtént. Teljesítési 
határidő: 2022. július 20. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és 
Településfejlesztő Kft. 

 
• Megrendeltük és elkészült Szentgotthárd Máriaújfalú Művelődési ház előkertjében a 

parkoló kialakítását. Kivitelezők: Építőanyag leszállítás: SZET Szentgotthárdi Kft., 
földmunkák Vadász Péter E.V. 

 
A SZET Szentgotthárdi Kft. tájékoztatója a Móra Ferenc Városi Könyvtár melletti 

telken lévő önkormányzati bérlakásokról (Széll Kálmán tér 8.) 
 

A Szentgotthárd Széll K. tér 8. szám alatti társasházban (Városi Könyvtár mellett) összesen 8 
lakás található, ebből 5 lakás önkormányzati tulajdon és 3 lakás magántulajdon. 
A fent említett cím alatt a Városi Könyvtár melletti udvarban található 2 különálló 
önkormányzati bérlakás, melyben Haán Rózsa és családja, valamint Filep Jánosné és családja 
élnek. 
Az épület 125 éve épült és mára nagyon rossz esztétikai és szerkezeti állapotba került.  
Széll K. tér 8. fsz. 4. szám alatti 45 m2-es komfortos lakás használója Haán Rózsa, aki 2005 
óta jogcím nélküli lakáshasználó, tartozása ez év május 31-ig 1.158.033,- forint (részletesen 
lásd a mellékelt ügyfélkartonon), melyet többszöri felszólítás után sem egyenlített ki. Idén 
kétszer küldtünk felszólító levelet a tartozás rendezésére, de nem mutatnak semmilyen fajta 
együttműködést és nem is reagáltak a felszólításokra sem.  
A lakásban 3 fő lakik. Korábbi bérleményellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy a lakás nagyon 
lelakott és rossz állapotú, az évek során a karbantartása, festése stb. elmaradt és a külső 
környezete is elhanyagolt. Az ingatlan belső felújítása mintegy 3 millió forintba kerülne, hogy 
szociális alapon kiutalható legyen. Ha piaci alapon szeretnénk bérbe adni, mint összkomfortos 
lakást, akkor pedig legalább a duplája 6-7 millió forint. 
 
Széll K. tér 8. fsz. 5. szám alatti 66 m2-es komfortos lakás használója Filep Jánosné, aki 2013 
óta jogcím nélküli lakáshasználó, tartozása ez év május 31-ig 1.819.249,- forint (részletesen 
lásd a mellékelt ügyfélkartonon), melyet többszöri felszólítás után sem egyenlített ki. Filep 
Jánosné tartozása ügyében már lett indítva fizetés letiltási eljárás. Idén kétszer küldtünk 
felszólító levelet a tartozás rendezésére, de szintén nem mutatnak együttműködést, de 
elmondásuk szerint félnek, hogy mi lesz, ha kilakoltatjuk Őket és miért nem kap a lánya lakást. 
A lakáshasználó lánya, Filep Anikó is ebben a lakásban lakik, aki 2020. 01. 27-én adott be 
igényt önkormányzati szociális bérlakásra. A lakásban összesen 7 fő lakik. 
A bérleményellenőrzés során tapasztalható volt ennek a lakásnak is a rossz, elhanyagolt 
állapota, mely a külső és belső terekre egyaránt érvényes. Az ingatlan belső felújítása mintegy 
3-4 millió forintba kerülne, hogy szociális alapon kiutalható legyen. Ha piaci alapon szeretnénk 
bérbe adni, mint összkomfortos lakást, akkor pedig legalább a duplája 7-8 millió forint. 
 
Véleményünk szerint a társasház ezen részének teljes felújítása, mely tulajdonképpen a két 
önkormányzati lakást tartalmazza összesen 35 millió forintos nagyságrend a jelenlegi árak 
mellett. A felújítási költséget szinte sohasem hozza vissza az esetlegesen befolyó bérleti díj. 
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Piaci alapon: 35.000.000 Ft : 144.300 Ft/hó = 20 év ami után részben lehet elölről kezdeni. 
Szociális alapon: 27.000.000 Ft : 33.300 Ft/hó = 67,5 év és …………… 
 
Ezen esetben érdemes lenne elgondolkodni a bontáson és más irányú hasznosításon. 
 
Lehetne építeni az épület helyén például 5 db garázst, kb.: 27 millió forintért melyet talán 
eredményesebben lehetne üzemeltetni és sokkal olcsóbb és egyszerűbb a fenntartása is. 
 
El is lehet adni a két lakást, de akkor nem biztos, hogy az új tulajdonos teljeskörűen felújítja az 
épületet és az eredeti cél nem valósul meg. 
 
Le is lehet bontani az épületet és a társasház utána parkolót alakít ki a saját részére, de ez esetben 
nagy a vagyonvesztés. 
 
Ha az épület külső felújítása megtörténik, mintegy húszmillió Forintos költséggel, és a jelenlegi 
lakók bent maradnak, akkor aztán tényleg egy soha meg nem térülő beruházás lesz. 
 
Amennyiben az ingatlan bontása vagy teljeskörű felújítása lesz, akkor meg kell oldani a jogcím 
nélküli lakók kilakoltatását, esetleges elhelyezését. 

 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK 
 

Háziorvosi körnap 

Tájékoztatást kértünk a felnőtt háziorvosoktól, hogy a Covid járvány után mennyire állt vissza 
a régi betegfogadási rend, illetve milyen gyakorisággal járnak a városrészekre körnapra és 
mennyien veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Az orvosok többsége előnyben részesíti az 
előjegyzés igénylést. Ezzel elkerülhető a zsúfolt várók kialakulása, így a betegségek is kevésbé 
terjednek a betegek között. Könnyebben megoldott a szellőztetés, illetve a takarítási munkák 
megszervezése. Tájékoztatásuk szerint a betegek viszont félreértik, nem jól értelmezik ennek a 
módját. Nálunk ez a rendszer még gyerekcipőben jár, de igyekeznek fenntartani ezt a 
folyamatot. 

Arra a kérdésre, hogy milyen gyakran járnak körnapra, már nagyon eltérő választ kaptunk. A 
Covid ideje alatt egy háziorvos járt rendszeresen a városrészekre, a többi háziorvos ezt a 
szolgáltatást nem biztosította. A járvány legutolsó hullámának lecsengése után a többség a heti 
egy alkalomra tért vissza. A tapasztalat viszont az, hogy mivel a városban van csak patika, ezért 
nem a városrészi rendelést veszik igénybe a páciensek. Javaslatunk szerint a városrészi 
képviselők segítségével az ott élők véleményét kellene kikérni ebben a témában, hogy lenne-e 
továbbra is igény a szolgáltatásra. 
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Tájékoztató az Egészségfejlesztési Iroda jövőbeli működéséről 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2022. május 26. napján kiküldött, május 23. napi 
keltezésű levele szerint, az Egészségfejlesztési Irodák 2022. évi támogatási összegét az eddig 
megszokott 25.200.000,- Ft helyett 14.000.000,- Ft összegben határozták meg.  
 
Erről a nagymértékű, év közbeni csökkentésről korábbi jelzést nem kaptunk, ezért az intézmény 
az évek során kialakult rend szerint a programokat folyamatosan szervezte. A levél érkezését 
követően egyeztetünk intézményvezető asszonnyal és a programok leállítása mellett 
döntöttünk. Párhuzamosan kértük a költségvetés áttekintését, amely az Intézményvezető 
Asszony tájékoztatása alapján a következő szerint alakult: 
 
2022.01.01-2022.05.31. 9.924.128,-  
2022.06.01-2022.12.31. 9.000.000,- bérek, rezsi költség 

 
Az EMMI tájékoztatása szerint azon dolgoznak, hogy az év további részében a korábban 
biztosított támogatási összeget is rendelkezésre bocsássák. A rendelkezésre álló eszközeikkel 
az intézmény mindent megtesz, hogy az EFI finanszírozására további forrásokat találjanak.  
 
A szentgotthárdi EFI a Rendelőintézet intézmény keretein belül működik. A lezárt májusi 
adatok alapján a Rendelőintézet intézmény rendelkezik megtakarításokkal a tervezett éves 
intézményi kiadásokhoz képest, ami a régebb óta szünetelő járóbeteg szakrendeléseknek is 
betudható. A pénzügyi iroda véleményét kikérve, a jelenlegi információk alapján a kérelemben 
megjelölt, hiányzó összeg (közel 5 M Ft) az intézmény költségvetéséből kigazdálkodható. 
Amennyiben ez mégsem lenne maradéktalanul megvalósítható és további támogatás sem 
érkezik az év folyamán, a szükséges pénzügyi egyeztetések után a támogatási kérelemre később 
visszatérünk. 

 
Zöld Szentgotthárd cím 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és 
odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatra 
a május 31-i beküldési határidőig beadvány nem érkezett. 
 

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

- Rendeletek felülvizsgálata: 
 
10/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet: a Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról 
és Szabályozási Tervéről szóló 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete módosítást nem 
igényel. 
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IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 
2022. május 

 
Képviselői felvetés a 2022. május 25-i testületi ülésen nem hangzott el.  
 

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, 2022. június 22. 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző 
   
                         



 8/9 

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2022. június 20-án 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

KASZAGYÁR 

I. ütem 
Belügyminisztérium 

V/65/2021. 

57/2021. 

715.000.000,- 
Ft 

715.000.000,- 
Ft  

0,- Ft 

A területén lévő pakura 
tartályok elbontására, valamint 
a veszélyes és nem veszélyes 

anyagok elszállítására 
vonatkozó vállalkozási 

szerződés aláírása megtörtént, 
2022. június 16-án. 

Teljesítési határidő a 
munkaterület átadását követő 

4 hónap. 

A Szentgotthárdi Ipari 
Park 

alapinfrastruktúráján
ak fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-
2016-00003 

102/2016. 
478.000.000,

- Ft 
478.000.000,- 

Ft 
0,- Ft 

Forgalombahelyezési illetve 
vízjogi üzemeltetési 

engedélyezés is lezárult. Záró 
beszámoló és elszámolás 
benyújtása folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

TOP Társadalmi és 
környezeti 

szempontból 
fenntartható 

turizmusfejlesztés: 
Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 
udvarházban 

TOP-1.2.1-16-VS1-
2017-00005 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
Regionális 
Fejlesztési 

Programokért 
Felelős Helyettes 
Államtitkársága 

172/2017 

145/2019 

37/2020 

69/2020 

 

312.098.737,- 
Ft 

300.102.428,- 
Ft 

11.996.309,- 
Ft 

Záró beszámoló és 
elszámolás hiánypótlását 

2022. április 5-én 
benyújtottuk. Záró helyszíni 

ellenőrzés várható. 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 
Program) 2019 

Belügyminisztérium  
3.981.000,- 

Ft 
2.000.000,- Ft 0,- Ft Elszámolás benyújtva. 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 
Program) 2020 

Belügyminisztérium  
3.981.450,- 

Ft 
- 0,- Ft 

A pályázat pozitív 
elbíráslásban részesült, a 
kivitelezés megtörtént. 

Elszámolás benyújtására a 
felület még nincs nyitva. 

Kerthelyiség 
felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-17 

Őrség Határok 
Nélkül Egyesület 

(Leader) 

272/2017. 
19.140.944,- 

Ft 
elbírálás alatt 4.980.975,- Ft 

Záró kifizetési kérelem 
benyújtásra került. 

 

Mozi felújítása 

VP6-19.2.1.-68-3-17 

Őrség Határok 
Nélkül Egyesület 

(Leader) 

205/2018. 
2.828.700,- 

Ft 
elbírálás alatt 707.175,- Ft 

Záró kifizetési kérelem 
benyújtásra került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Tótágas 
Bölcsődéjének 

férőhely-bővítése 

TOP-1.4.1-19-VS1-
2019-00012 

164/2019. 

V/81/2021. 

199.912.151,
- 

199.622.375,- 289.776,- 

A kivitelező a Musits Bt., 
munkaterület átadva, 

kivitelező 2022.04.20-án 
felvonult, kivitelezés 

folyamatban.  

Ciszter tanösvény 
kialakítása és a 

várkerti játszótér 
kalandparkká történő 

továbbfejlesztése 

VP6-19.2.1.-68-2-
17 Térségi 

turisztikai attrakció 
fejlesztés 

225/2019. 
KT 

határozat 
19.348.430,- Ft 10.909.313,- Ft 7.739.622,- Ft 

Támogatási összeg 
megérkezett, a projekt 

lezárva. 

Közös kultúra, közös 
érték - Szentgotthárd 
és Szépvíz kulturális 

kapcsolatának 
erősítése 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

TTP-KP-1-2020/1-
000415 

- 1.918.686,- Ft 1.800.000,- Ft 0,- Ft 

A Történelmi Napok 
rendezvénysorozat keretén 

belül a pályázat megvalósult, 
költségvetés módosítást 

benyújtottuk, ha elfogadják, 
beküldjük az elszámolást is. 
Benyújtási határidő: 2022. 

június 30. 

KOLOSTOR épület 
ABLAKOK FELÚJÍTÁSA 

II. ütem 
Belügyminisztérium 

38/2020. 

V/2/2021. 
40.440.748,- 17.059.396,- 23.381.352,- 

 Szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás 

2022.01.17-én benyújtásra 
került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

HUNGARIKUM 2021. 

Nevezetes személyek 
és épületek 

Szentgotthárd 
történetében 

Agrárminisztérium - 4.000.000,- 4.000.000,- - 

Szentgotthárd nevezetes 
személyeiről kiadvány és 
állandó kiállítás készül, a 
jellegzetes épületeinkre 

információs táblák kerülnek. 
Könyvbemutató 2022. május 

5-én megtörtént. 
Megvalósítás 2022. júniusig. 

A szentgotthárdi 
Játékvár Óvoda 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló 
fejlesztések 

támogatása 2021  
Belügyminisztérium 

V/43/2021. 22.702.874,- 11.351.437,- 11.351.437,- 

NYERT 

A Játékvár Óvoda fűtés 
korszerűsítése, egy mosdó és 
öltöző felújítása valósulthat 

meg a projektben. 

Fűtéskorszerűsítés elkészült, 
műszaki átadás-átvétele 

megtörtént. 

Mosdó-öltöző felújítása 
folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárdi 
csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztése 

TOP-2.1.3-16-
VS1-2021-00030 

V/35/2021. 299.556.415,- 299.556.415, - 33.000.000,- 

NYERT 

A projekt az alábbi részekből 
tevődik össze: 

I. Rábatótfalu, 
Fagyöngy u. –Váci 
M. u. és 
környezetének 
vízrendezése 

II. Szépvölgyi u.- 
Vadvirág u. és 
környezetének 
vízrendezése 

III. Május 1. u. 
környezetének 
vízrendezése 

IV. Mikes Kelemen utca 
vízrendezése 

V. Máriaújfalui út 
környezetének 
vízrendezése 

Első közbeszerzési eljárás 
eredménytelen lett. Második 
eljárás indítása folyamatban. 

 

Alpokalja kemping 
fejlesztése II. ütem 

Miniszterelnöki 
Kabinetiroda 

MK_TSZ/219/3 
(2020) 

- 23.689.437,- Ft 23.689.437,- Ft - 
Megvalósult! Elszámolás 

elfogadva. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Együtt újraépítjük! 
Nemzeti Ifjúsági 

Tanács 
- 120.000,- Ft 120.000,- Ft - Elszámolás alatt. 

Kiskertek fejlesztése 
Szentgotthárdon 

 

Agrárminisztériu
m 

2021/7853 

- 24.945.340,- Ft 24.945.340,- Ft - 
Beszerzési eljárás lezárult, 

kivitelzési szerződés aláírása 
megtörtént. 

Külterületi utak 
fejlesztése 

Vidékfejlesztési 

Program 
29/2021. 

122.688.680,- 
Ft 

- 6.134.434,- Ft 
Helyszíni ellenőrzésre került 

sor 02.10-én, melyet 
sikeresen teljesítettünk. 

Határon túli 
közösségépítés 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

IFJ-GY-21-A 

- 1.020.000,- Ft 950.000,- Ft 70.000,- Ft 

A szentgotthárdi esemény 
megvalósult, de a projekt 

jövőre folyatódik 
Szlovéniában. 

Kerékpárút-építés és 
csapadékvíz-elvezetés 

Szentgotthárd -
Rábatótfalu 
városrészén 

Élhető 
települések 

TOP_Plusz-1.2.1-21 

1/2022. 
ÖKt.hat. 

600.000.000,- 
Ft 

- 0,-Ft 

A pályázati projekt 
hiánypótlása benyújtásra 

került 2022.02.02-én.  

A támogatási kérelem 
tartalmi értékelése 

megkezdődött. 

Hagyományteremtés 
a közös kulturális 
értékek mentén - 
Szentgotthárd és 
Szépvíz kulturális 

együttműködésének 
erősítése 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

 1.000.000,- Ft 1.000.000,- Ft 0,- Ft 

A projekt támogatásban 
részesült, a támogatói okirat 

és az elnyert összeg 
megérkezett. Megvalósítás 

2022 augusztusa. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városi Sporttelep 
épületének felújítása 

Önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló 
fejlesztések 

támogatása 2022  
Belügyminisztérium 

22/2022. 35.140.973,- 17.570.486,- 17.570.487,- 

NYERT 

A Városi Sporttelep épület 
tetőszerkezetének 

felújítására, födém- és 
homlokzati hőszigetelésére és 
ablakcseréjére kerülhet sor. 

Beszerzési eljárás 
folyamatban. 

Városi Gondozási 
Központ 

Szentgotthárd 
infrastrukturális 

fejlesztése 

Helyi egészségügyi 
és szociális 

infrastruktúra 
fejlesztése 

TOP-Plusz-3.3.2-21 

- 127.841.072,- elbírálás alatt 0,- Ft 
A pályázat április 8-án lett 

benyújtva. 

Szentgotthárd 
Rendelőintézet 

fejlesztése 

Helyi egészségügyi 
és szociális 

infrastruktúra 
fejlesztése 

TOP-Plusz-3.3.2-21 

- 72.131.001,- elbírálás alatt 0,- Ft 
A pályázat április 8-án lett 

benyújtva. 

Szentgotthárdi 
belterületi közutak 

fejlesztése 

Belterületi közutak 
fejlesztése 

TOP_PLUSZ-1.2.3-
21-VS1-2022-

00003 

50/2022. 649.825.980,- elbírálás alatt 0,-  
Hiánypótlás megtörtént, 
pályázatot befogadták. 
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                                                          K I M U T A T Á S 

a polgármesteri hatáskörben hozott döntésről 

2022.03.18-tól 2022.06.16-ig 

. 
 
1. Rendkívüli települési támogatás – 

pénzbeli 
30 fő 712.000,-Ft 

2. Rendkívüli települési támogatás - 
természetbeni 

10 fő 157.000,-Ft 

3. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatás 

9 fő 38.800,-Ft/hó 

4. Köztemetés   3 fő 811.799,-Ft 

 
 
Szentgotthárd, 2022.06.16. 
 
 
                               Laczó Éva s.k.                                               Molnár Márta s.k. 
                   vezető főtanácsos                                           vezető főtanácsos 
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Tárgy: A nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

kapcsolata, a további együttműködés lehetőségei. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 
2022. június 29-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Bevezetés 

 
Szentgotthárd abban a különleges helyzetben van, hogy három nemzetiséghez tartozók is 
élnek itt: szlovének, németek, romák olyan létszámban, hogy nemzetiségi önkormányzatomk 
alakítására is lehetőségük van. A nemzetiségek közül a szlovének azok, akik egy tömbben 
gyakorlatilag csak Magyarországnak ezen a részén élnek hét településen ami nagyon sok 
lehetőséget is hordoz magában. Szentgotthárd város Önkormányzata a nemzetiségeket 
értéknek tekinti és szívesen működik velük együtt több területen is. Előterjesztésünk 
összeállításához a saját eredményeink felsorolása mellett kikértük valamennyi nemzetiségi 
önkormányzatunk véleményét is, megkerestük Kissné Köles Erikát, a magyarországi 
szlovének parlamenti szószólóját, Dr. Sütő Ferencet, a Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi ügyek 
tanácsnokát, a nemzetiségekkel is szorosabb kapcsolatban lévő intézményeket, 
szervezetekettovábbá  Szentgotthárdon működő jelentősebb nemzetiségi szervezeteket is. 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a nemzetiségek  

 
Általános jellemzők: 
 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati ciklusonként egy 
alkalommal részletesen megtárgyalja a Szentgotthárdon élő nemzetiségek és az önkormányzat 
kapcsolatát. A téma átfogó tárgyalására legutóbb 2017 novemberében került sor. Ezen 
túlmenően minden évben felülvizsgálta a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodását (ez a kötelezettség 2020. július 1-én szűnt meg, azóta csak az 
önkormányzati választásokat követően szükséges a felülvizsgálat). Ezeken kívül más 
előterjesztéseinknek is voltak nemzetiségi vonatkozásai, mint pl. a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elfogadása, majd felülvizsgálata, vagy pl. az éves külkapcsolati terveinkben és a 
beszámolókban is figyelemmel vagyunk a külkapcsolataink nemzetiségi vonatkozásaira is. 
 
Az együttműködés jogszabályi alapja a Magyarország Alaptörvénye és a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény. 
 
Az Alaptörvény kimondja többek között, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek 
államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga 
van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő 
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nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi 
névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. A Magyarországon 
élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint ha a nemzetiségi önkormányzat jogainak 
gyakorlásához a helyi önkormányzatnak vagy szervének döntése szükséges, a nemzetiségi 
önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a döntésre jogosult köteles a következő ülésén 
napirendre tűzni, valamint a kezdeményezés benyújtásától számított harminc, testületi döntés 
esetén hatvan napon belül döntést hozni. 
A települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat 
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi 
nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, 
szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és 
adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az 
ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint, de 
legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, 
technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a 
helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése; 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői 
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; 

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, valamint a 
testületi ülések jegyzőkönyvei esetében, továbbá a jegyzőkönyvek benyújtásában való 
közreműködés és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása; 

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatok ellátása; 

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása; 

f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és 
g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi 

nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek 
kivételével. 

 
Elmondhatjuk, hogy a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása 
kivételével (amire még nem merült fel igény) mindegyik jól működik Szentgotthárdon, azokat 
a saját SZMSZ-ünkben és a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodásban megfelelően leszabályoztuk. A nemzetiségi önkormányzatok számára 
megfelelő székhelyet tudtunk biztosítani. 
A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását 
követő harminc napon belül. 
 
A megállapodásban rögzíteni kell 
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a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 
előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési 
számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével 
kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét 
kijelölésével, 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi 
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, 

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 
kötelezettségeket, 

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 
dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző 
személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével 
kapcsolatos előírásokat, feltételeket. 

 
Megállapodásunk mindezeket tartalmazza és a gyakorlatban is ennek megfelelően járunk el. 
 
A megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési 
előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében 
részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést 
észlel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és 
azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően. Önkormányzati működésen 
értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a 
tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok 
ellátását szolgáló rendezvények megtartása is. 
 
A nemzetiségi törvény által meghatározott nemzetiségi jogok, különösen a kollektív 
nyelvhasználat, hagyományápolás és kultúra, a helyi sajtó, az esélyegyenlőség, társadalmi 
felzárkózás és a szociális ellátás kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e minőségében érintő 
helyi önkormányzati határozatot a képviselő-testület csak az e lakosságot képviselő települési 
nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az országos nemzetiségi önkormányzat 
egyetértésével hozhatja meg. 
 
A helyi önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok 
érvényesülését, e körben ellátja különösen a település illetékességi területén jelentkező, a 
kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári ellátással, muzeális intézmények 
fenntartásával, közművelődéssel, tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi 
örökségével, írott és elektronikus sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi 
közfoglalkoztatással kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat. 
 
A helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata részletesen szabályozza a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete feladatait a településen működő települési nemzetiségi 
önkormányzattal történő együttműködés során. 
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A helyi önkormányzat kötelező feladata ellátása során a nemzetiségi jogok érvényesülése 
érdekében – a településen élő, adott nemzetiséghez tartozók kezdeményezésére - megteszi a 
szükséges intézkedéseket a helyi önkormányzati óvodai ellátás nemzetiséghez tartozók által 
történő igénybevételének biztosításával kapcsolatban. 
 
A helyi önkormányzat képviselő-testülete a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testülete kezdeményezésére a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre, vagy e 
feladattal megbízza valamely bizottságát. A nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságban a 
települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének kijelölt tagja tanácskozási jogú 
állandó meghívottként a napirendi pontokhoz hozzászólhat 
Nálunk ilyen bizottság létrehozására irányuló igény nem merült fel, a képviselő-testület viszont 
tagjai sorából megválasztotta a Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi ügyek tanácsnokát, akinek 
a nemzetiségekkel kapcsolatos feladatai az SZMSZ-ünk szerint: 

- a polgármester meghatalmazása alapján a polgármester személyes képviseletének ellátása, 
szakmai és politikai egyeztetések lebonyolítása nemzetiségi ügyekben, 

- kapcsolattartás a Szentgotthárd város közigazgatási területén működő nemzetiségi 
önkormányzatokkal, 

- segíti a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét, koordinálja a képviselő-testület és a 
nemzetiségi önkormányzatok közötti információáramlást, 

- figyelemmel kíséri az Alaptörvényben és a nemzetiségek jogairól szóló törvényben, valamint 
az SZMSZ-ben biztosított nemzetiségi jogok érvényesülését és 

- kapcsolatot tart – a polgármester egyetértésével, felhatalmazásával – a Szentgotthárdon élő 
nemzetiségek Magyarországon működő (anyaországi) diplomáciai képviseleteivel, azok 
vezetőivel. 

 
Az egyes nemzetiségek közvetlen választással a községben, a városban és a fővárosi kerületben 
települési, a fővárosban és a megyében területi, valamint országos nemzetiségi 
önkormányzatot hozhatnak létre. 
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma: 
a) három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás 
kitűzésének napján a településen kevesebb mint száz fő, 
b) öt fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás 
kitűzésének napján a településen legalább száz fő. 
A nemzetiségi törvény alapján a 2019. októberi választástól a Szentgotthárdon működő 
nemzetiségi önkormányzatok közül a szlovén öt képviselővel, a roma három képviselővel 
működik. A megszűnt német önkormányzat három képviselővel működött. 
 
Szentgotthárdon a nemzetiségi önkormányzatok a fent részletezett jogi keretek között 
működnek. Üléseiket magyar nyelven tartják. Az elnökök nagyon aktívak az  ülések 
előkészítésében és a határozatok végrehajtásában is.  
 
A települési nemzetiségi önkormányzat testülete évente legalább egyszer, a szervezeti és 
működési szabályzatában szabályozott rendben közmeghallgatást tart. A közmeghallgatásról 
jegyzőkönyv készül. A szentgotthárdi nemzetiségi önkormányzatok ezen kötelezettségeiknek 
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eleget tettek. E kötelezettség teljesítése egyik feltétele a feladatalapú finanszírozás 
kifizetésének is. 
 
A települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a települési önkormányzat képviselő-testületi és 
bizottsági ülésén tanácskozási joggal részt vehet, de ezen jogukkal nem igazán élnek az 
elnökök. 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat megszűnése 
 
 A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd háromfős képviselő-testületének tagjai 
közül 2020. július 1-jével lemondott Judt Nándor József nemzetiségi képviselő, 2020. 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 vállatja 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 két üres képviselői helyre időközi választást tűzött ki 2020. október 25. napjára. 
 
Szentgotthárd Város Helyi Választási Bizottsága 2/2020. (IX. 21.) számú határozatában 
megállapította, hogy Szentgotthárd városban a települési német nemzetiségi önkormányzati 
képviselők 2020. október 25. napjára kitűzött időközi választása jelölt hiányában elmarad. Ez 
alapján a Helyi Választási Bizottság a határozatában azt is megállapította, hogy a nemzetiségi 
törvény 74. § (1) bekezdés c) pontja szerint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd 
2020. október 25. napján, azaz a szavazás napjaként kitűzött napon – tekintettel arra, hogy nincs 
megfelelő számú jelölt – megszűnik. A nemzetiségi törvény 74. § (2) bekezdése értelmében, ha 
a nemzetiségi önkormányzat megszűnik, akkor a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választására csak a következő általános választáson kerülhet sor – tehát esetünkben 2024-ben. 
Összességében veszteségként éltük meg a német nemzetiségi önkormányzat megszűnését.  
 

Kissné Köles Erika, a magyarországi szlovének parlamenti szószólójánakgondolatai 
 

„Örömmel értesültem a Szentgotthárd Város Önkormányzata számára készülő napirend 
előkészítéséről, melynek témája „A nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
kapcsolata, a további együttműködés lehetőségei” címet viseli. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának kedvezményes mandátummal első szlovén 
képviselője lehettem 1998 és 2002 között, majd további két ciklusban saját jogon megszerzett 
képviselői mandátumaim idején is képviselhettem a városban és a városrészeken élő szlovén 
közösséget, úgy is, mint a helyi szlovén nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese és elnöke. 

Tapasztalaim Szentgotthárd Város és a területén élő nemzetiségi közösségek kapcsolata 
vonatkozásában hosszú évekre nyúlnak vissza. 

Megelégedéssel konstatáltam mindig, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata és annak 
Hivatala mindenkor a törvényi előírások betartásával biztosította a szlovén nemzetiségi 
közösség számára a működéséhez szükséges dologi feltételeket,  Szentgotthárd Város 
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Önkormányzati Hivatala mindig támogatóan látta el Szentgotthárd-Rábatótfalu Szlovén 
Nemzetiségi Önkormányzata hivatali teendőit, a meghatalmazott hivatali elöljárók 
rendszeresen jelen voltak a szervezet ülésein, jogi és pénzügyi tanácsaikkal segítették annak a 
jogszabályoknak megfelelő működését, a Vas Megyei Kormányhivatal  felé rendszeresen és 
maradéktalanul továbbították a jogszabályok szerint előírt dokumentumokat. 

A nemzetiségek jelenléte egy politikai, társadalmi közösségben többletfeladatokkal jár ugyan, 
de gazdagítja, színesíti ezen közösségek szellemi, kulturális életét, így, megítélésem szerint 
célszerű értékként tekinteni ezen közösségekre. 

Szentgotthárd a magyarországi szlovén Rába-vidék központjának tekintett város. 

Lakosságának közel 10 % -a szlovén származású, még ha ezt a népszámlálás adatai nem is 
támasztották alá 2011-ben. 

A magyarországi szlovén nemzetiségi közösség parlamenti szószólójaként célom és feladatom 
a legkisebb létszámú magyarországi nemzetiségi közösség megmaradásáért, kultúrájának és 
nyelvének megőrzéséért megtenni mindent, amit a törvény és további jogszabályok 
Magyarországon lehetővé tesznek. 

Az elmúlt két ciklusban nem éreztem igazán intenzívnek Szentgotthárd Város Önkormányzata 
és a Szlovén Parlamenti Szószóló együttműködését. Ezt nagyon negatívan éltem meg. 

Hivatalos egyeztető megbeszélésre egy alkalommal én kértem időpontot Polgármester Úrtól, a 
beszélgetés során megfogalmazódott kérésem, hogy tudniillik szívesen segítem a város 
törekvéseit, ahol erre lehetőségem nyílik, ehhez azonban kérem, hogy pályázatok, egyeztető 
tárgyalások okán keressék velem a kapcsolatot.  

E kérésem egyetlen esetben realizálódott, amikor is Dr. Gábor László a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum felújításának szüksége kapcsán kért támogató közbenjárásra. A projekt 
megvalósításához szükséges anyagi feltételeket még nem sikerült biztosíttatni, bízom azonban 
az újonnan kinevezett államtitkár, dr. Hoppál Péter úr támogató hozzááállására. 

Tisztelettel kérem a Tisztelt Városvezetést, hogy a parlamenti szószólói mandátumom 
biztosította lehetőségeket konstruktív párbeszéd, a város törekvéseiről szóló egyeztető 
megbeszélések révén a továbbiakban hatékonyabban használja ki.  

Javaslom a közeli jövőben egy együttműködési megállapodás megkötését. 

A szlovén nemzetiségi közösség valamennyi szervezetével javaslom együttműködési 
megállapodás megkötését.  

Ennek tartalmában szívesen látnám a nemzetiségi nevelés és oktatás kérdésének folyamatos 
városi szintű nyomon követését még úgy is, hogy a köznevelési intézmények közül csupán a 
Játékvár Óvoda tartozik szorosan Szentgotthárd Város fenntartásába. Az iskola intézményeiben 
meghatározó mértékben városunk gyermekei nevelődnek, magyarok, szlovének, németek, 
romák és kis mértékben más nemzetiséghez tartozók. Megítélésem szerint valamennyi kisdiák 
és középiskolás sorsának alakulása városunk és térségünk jövőjét hordozza magában.  Fontos, 
hogy valamennyi intézményben érezze az intézményvezetés, a pedagógusok és szülők 
közössége, de a tanulóifjúság is, hogy a városvezetés ugyanolyan érdeklődéssel és támogatással 
viseltetik irányukban, mintha a fenntartójuk lenne.  
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Örömmel venném, ha Szentgotthárd Város Önkormányzata minden idegenforgalmi lehetőségre 
kiterjedő Turisztikai koncepciójában helyet kapnának a szlovén nemzetiségi közösségek által 
biztosítható elemek, a turizmus alakításában betöltött szerepük meghatározása a tárgyalandó 
anyagban kiemelt szerepet kapna. 

Rábatótfalu városrész a szlovének által legnagyobb számban lakott településrésze 
Szentgotthárdnak. Mivel nem önálló település, bizonyos, a nemzetiségi települések számára 
kiírt pályázatokon így nem indulhat. Fejlesztése csak Szentgotthárd Város gazdasági fejlesztési 
programjaival valósítható meg. Hogy e település fejlődésében is segíthessek, kérem tisztelettel, 
hogy a városrészre vonatkozó tervekről és esetleges pályázatokról tájékoztasson a Tisztelt 
Városvezetés. 

Végül, de elsősorban tisztelettel kérem Jegyző Urat és Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
tagjait, a 2022 őszén bekövetkező népszámlás során legyenek aktívan segítségünkre, hogy a 
városban élő szlovén származású lakosság bátran vallja magát szlovénnek.” 
 

Dr. Sütő Ferenc, a Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi ügyek tanácsnoka  
 

„Szentgotthárd Város Önkormányzata erőforrásként és értékként tekint a közigazgatási 
területén élő három nemzetiségi közösségre. Önkormányzatunk az Alaptörvényben és az 
ágazati jogszabályokban foglaltak szerint segíti, támogatja, erősíti a nemzetiségekhez tartozók 
identitásának megőrzését és továbbörökítését; biztosítja mindazokat a feltételeket, melyek a 
nemzetiségi lét megéléséhez, az egyéni és kollektív jogaik érvényesítéséhez 
nélkülözhetetlenek. E szemléletet erősítve, a 2019 októberében megalakult új városvezetés 
egyik kiemelt feladatának tekintette a nemzetiségekkel való kapcsolattartást, a nemzetiségi 
ügyek kezelését, ezért személyemben nemzetiségi területtel is foglalkozó önkormányzati 
tanácsnokot választott meg. 

Közvetítésemmel kerülhetett sor 2019 decemberében, az első kisebbségi önkormányzati 
választások 25. évfordulóján, az I. Nemzetiségi Kerekasztalra; nemzetiségi tanácsnokként 
fővédnöke lehettem a 2021 szeptemberében első alkalommal megszervezett „Határon innen és 
határon túl. Nemzetiségek Összefogásának Napja” című nagyszabású nemzetiségi 
rendezvénynek, de a nemzetiségi tanácsnok hathatós közbenjárásnak köszönhetően sikerült 
elérni azt, hogy minden évben, a városi költségvetésben elkülönített alap áll a nemzetiségi 
önkormányzatok és civil szervezetek számára, pályázható támogatásra. A nemzetiségi 
tanácsnok erős közvetítő a nemzetiségekkel folytatott párbeszédben, a nemzetiségi területen is 
végzett tevékenységemről minden év végén beszámolok a Tisztelt Testületnek! 

A nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi civil szervezetek és intézmények jelenléte; a 
nemzetiségi identitást védő, fejlesztő, átörökítő működése, a nemzetiségi nyelv, kultúra és 
hagyományok ápolása, őrzése terén végzett tevékenysége erősítik, színesítik, gazdagítják 
Szentgotthárd város működését, oktatási, kulturális, gazdasági, vallási életét. Az általuk 
képviselt „másság” tolerálására elfogadóbbá teszik a többségi társadalmat. Elmondható, hogy 
városunkban nyugalomban, barátságban és békességben élnek a szlovén, német és roma 
nemzetiségi közösség tagjai. Örömteli, hogy városunkban már kialakult és jól működő 
hagyománya van a nemzetiségi nevelés-oktatásnak és hogy a nemzetiségi közösségek tagjai 
számára biztosított a nemzetiségi nyelvű hitélet. 
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Az Önkormányzat és a nemzetiségi szervezetek közötti együttműködés példás, de egyes 
területeken további előrelépésre van szükség:  

1. Sajnálatos okok miatt 2020-ban megszűnt a német nemzetiségi önkormányzat városunkban, 
ezért lehetőségeinkhez mérten törekedni kell arra, hogy városunkban 2024-ben újra legyen 
német nemzetiségi önkormányzat. 

2. Fontos lenne az Önkormányzat és az Országgyűlés Szlovén Nemzetiségi Szószólója közötti 
együttműködés hivatalossá tétele együttműködési megállapodás formájában! 

3. Általában véve fontos lenne felülvizsgálni a kitüntetésekkel járó pénzjutalom összegét, de 
javaslatot teszek különös tekintettel a Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díjjal járó pénzösszeg 
felülvizsgálatára! Jó lenne, ha a kitüntetés átadására a Refektóriumban, nemzetiségi 
műsorral egybekötött ünnepség keretében kerülhetne sor! 

4. A gazdasági, turisztikai kapcsolatok, a vallási területen már meglévő együttműködés további 
erősítése, a működő kulturális kapcsolatok mélyítése érdekében javaslatot teszek 
testvérvárosi kapcsolat felvételére Szentgotthárd és Muraszombat között. 

5. Lévén, hogy az idei évben SZENT GOTTHÁRD JUBILEUMI ÉV van, javaslatot teszek 
Szentgotthárd és Hildesheim között partnerségi kapcsolat felvételére. 

6. Az egykori Kaszagyár területén a jövőben megvalósítandó fejlesztésnek fontos része kell, 
hogy legyen egy olyan közösségi tér kialakítása, ahol a szentgotthárdi nemzetiségeknek is 
lesz helye, pl. NEMZETISÉGEK HÁZA. 

7. Nagyon jó lenne, ha az újonnan elindult CityApp Szentgotthárd applikáció nemzetiségi 
vonatkozású tartalmakat is bemutatna nemzetiségi nyelven is: a városban működő 
nemzetiségi szervezetek, aktuális nemzetiségi programok! 

8. A nemzetiségek szempontjából rendkívüli jelentőségű az idei esztendő, hiszen idén kerül sor 
a tavalyról elhalasztott népszámlálásra. Fontos lenne, ha a népösszeírás alkalmával a 
kérdezőbiztosok sorában nemzetiségi kötődésű személyek is megbízást kapnának! 

 
Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu kérdőíves válaszai 

 
1) A nemzetiséghez tartozók becsült létszáma és szociális helyzetének rövid leírása: 
 
Szentgotthárdon a szlovének száma kb. 650-700 fő. A lakosok nagy része a szentgotthárdi 
gyárakban, üzemekben, vállalkozásokban dolgozik. Mezőgazdasági munkával egyre 
kevesebben foglalkoznak, földjeiket nagy gazdáknak adják ki megművelésre. Kiskertekben és 
a ház körül még ültetnek annyit, ami a mindennapi fogyasztáshoz szükséges. Állattartással is 
egyre kevesebben foglalkoznak. Szorgalmas, a környezetükre igényes emberek élnek itt, 
gondozott, szép a házuk, lakókörnyezetük. 
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2) Hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényeik megnevezése, időpontja: 
 
Februárban: Szlovén kultúra napjáról megemlékezés. 
Az Országos Szlovén Önkormányzat által szervezett rönkhúzáson részvétel a többi nemzetiségi 
önkormányzattal közösen; esetleg farsangi jelmezbál, 
Szlovén színjátszók előadása, szlovén énekkarok, zenészek fellépése rendezvényeinken 
Húsvéti népszokások felelevenítése, húsvéti barkácsolás 
Nyári hónapokban: ivánciak látogatása, ismerkedés a helyi emberekkel, szokásokkal 
Sport rendezvény (labdarúgás) a helyi sportpályán szlovén csapatokkal 
Augusztus: szlovén nemzetiségi nap-falunap 
Generációk találkozása, piknik szervezése 
Ősszel: tökmagköpesztéssel, kosárfonással ismerkedés 
Mikulás várása 
Idősek karácsonya 
Adventi koszorú és betlehem áldás 
 
3) A nemzetiség helyi civil szervezeteinek megnevezése és az azokkal való kapcsolatának 
rövid értékelése: 
 
Magyarországi Szlovének Szövetsége 
Rába- vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 
Szlovén Nyugdíjas Egyesület tánccsoportja 
 
A fent nevezett szervezetekkel szoros a kapcsolatunk, mivel tagjai városunk, városrészünk 
lakói, akikkel napi kapcsolatban vagyunk, közösen munkálkodunk szlovénségünk átörökítésén, 
összetartozásunk erősítésén. 
 
4) Kapcsolatuk a város más civil szervezeteivel: 
 
Szentgotthárdi Civil Fórum 
Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
A Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébániával rendszeres kapcsolattartás a havonkénti 
szlovén misék, zarándoklatok és más egyházi rendezvények kapcsán  
Plébánia Karitász csoportja 
 
5) Kapcsolatuk Szentgotthárd Város Önkormányzatával, illetve szentgotthárdi önkormányzati 

vagy kistérségi intézményekkel (rövid értékelés), az együttműködési megállapodás 
végrehajtása: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatával is napi kapcsolatban vagyunk. Biztosítják számunkra 
az irodahelyiséget és a művelődési ház helyiségeinek használatát, a fenntartáshoz szükséges 
költségeket, rezsiköltségeket. A hivatal munkatársai szakmailag is segítik munkánkat. 
A város intézményeivel is szoros a kapcsolatunk. Figyelemmel kísérjük a szlovén nyelv 
oktatását, a szlovén kultúra megőrzésére irányuló tevékenységeket minden intézményünkben 
(óvodától a középiskoláig, gimnáziumig, a művészeti iskoláig). A szlovén nemzetiségi nyelvet 
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tanuló diákok, óvodások műsoraikkal színesítik programjainkat (idősek karácsonya, játszótér 
átadása) 
 
6) 2017 novemberétől a mai napig az együttműködés, kapcsolattartás terén elért legfontosabb 

eredmények: 
 
Közös rendezvények szervezése  
Játszótér kialakítása 
Tűzoltószertár felújításának megkezdése 
Szaletli kialakítása a játszótérnél, szlovén közösségi térnél. Utóbbi kettő még csak kezdeti 
szakaszban van. 
 
7) A kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok, a város önkormányzatával való együttműködés 

további, jövőbeni lehetőségei: 
 
A pandémia miatt több rendezvényünket más formában tudtuk megvalósítani és több 
beruházásra volt lehetőségünk pályázat útján. A beruházások lebonyolításához több szakmai 
segítséget kérnénk a hozzáértő szakemberektől. 
Továbbra is fontosnak tartjuk néhány együttes ülés tartását a Szentgotthárdi Önkormányzat 
Részönkormányzatának képviselőivel, annak érdekében, hogy a lehetséges célok, felmerülő 
feladatok összhangban legyenek a rendelkezésre álló forrásokkal, lehetőségekkel. Csak így 
tudjuk hatékonyan képviselni a város, városrész lakosságának érdekeit. 
 
8) Egyéb eredményeik (kiadványok megjelentetése, bel- és külföldi elismerések, egyéb bel- és 

külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása stb.): 
 
Ivánci Szakosított Otthon dolgozóival és lakóival kapcsolat ápolása. 
Vajdasági testvér településsel kapcsolattartás. 
Szlovéniai testvérfalvakkal (Slovenska Ves) kapcsolattartás, találkozón részvétel. 
 
9.) Jövőbeni terveik (feladatok végrehajtása, rendezvények stb.): 
 
A már meglévő jó hagyományok folytatására törekszünk. Minél több régebbi népszokást 
szeretnénk újra feleleveníteni, megismertetni a fiatalabb generációval, színes, érdekes, jó kedvű 
programba csomagolva. Ez nemcsak ismereteik bővítését jelentené, hanem közösségünk 
erősítését, összetartozásunkat is. Jó nekünk ide tartozni, együtt lenni. A ránk hagyott értéket 
adjuk tovább egymásnak, gyermekeinknek. 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd 

A roma nemzetiségi önkormányzat sajnos semmi féle jelzéssel nem élt, a számukra kiküldött 
kérdésekre nem válaszolt. 5 évvel ezelőtt rövid válaszokat kaptunk 
A nemzetiséghez tartozók becsült létszáma Kb. 350 fő, nagyon rossz körülmények közt élnek a 
családok, sok a rezsi költség és nehezen tartják fenn magukat, élelemre nem sok marad, 
nélkülözni kell.   
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A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 
 
A Móra Ferenc Városi Könyvtár nemzetiségi alapfeladatokat ellátó nyilvános könyvtár, a Pável 
Ágoston Múzeum szlovén nemzetiségi bázismúzeum, a rábafüzesi Hianz-ház pedig német 
nemzetiségi gyűjtemény. 
 
A könyvtár nemzetiségi alapellátást nyújtó intézmény a szlovén és a német nemzetiség számára. 
Gyűjteményében külön gyűjteményrészt alkot a szlovén és a német nyelvű irodalom. A városi 
fiókkönyvtárak közül a rábafüzesi német, a rábatótfalui szlovén nyelvű gyűjteménnyel is 
rendelkezik. A kistérségben a nemzetiségi területen működő (Alsószölnök, Apátistvánfalva, 
Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu) könyvtári szolgáltatóhelyek is kapnak szlovén 
és német nyelvű könyvállományt, de ellátásukat a Berzsenyi Dániel Könyvtár végzi. 
 
A muraszombati bibliobusz végállomása Szentgotthárdon a Magyarországi Szlovének 
Szövetsége. A Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtártól kért könyvtárközi 
kölcsönzéseket a bibliobusz szállítja. Nagy segítség a könyvtár részére. 
 
A Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum gyűjteményének egy része a 
szlovén települések szellemi és tárgyi emlékeit őrzi és állítja ki. Szlovén nyelvtudással és a 
tájnyelv ismeretével rendelkező alkalmazottak látják el a feladatokat. A szentgotthárdi és a 
rábavidéki oktatási intézményeknek lehetősége van szlovén nyelvű múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat kérni. Ezen kívül számos szlovén csoport is látogatja a műúzeumot. 
 
A Magyarországi Németek Rábafüzesi Hianz Tájházában (Szentgotthárd, Móra F. u. 3.) 
kiállított emléktárgyak, ingóságok, továbbá a Német Nemzetiségi Rábafüzesi Fiókkönyvtárban 
(Szentgotthárd, Alkotmány u. 49.) lévő dokumentumok, emléktárgyak, ingóságok tulajdonjogát 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd térítésmentesen átadta Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának azzal, hogy az átadást követően az átadott ingóságok a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum intézmény részeként annak kezelésébe kerültek. 
 
A Hianz-házban lévő német nemzetiségi gyűjtemény nagy érték. Az intézmény célja, hogy az 
épület felújítása után értékmegőrző foglalkozásokat, rendezvényeket tartson a kiállítás mellett. 
 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék  
 
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék (SZEOB) Játékvár Óvodájában 
két csoportban folyik nemzetiségi nevelés. A német, illetve szlovén nemzetiségi óvodai 
nevelést vegyes életkorú óvodai csoportokban biztosítjuk. 
 
Óvodánkban 1983-tól vette kezdetét a nemzetiségi óvodai nevelés. Akkor még a rábafüzesi 
tagóvodában és a központi óvodában német, a rábatótfalui óvodában és a központi óvodában 
szlovén nemzetiségi óvodai nevelés kezdődött. A rábafüzesi (2005-ben) és a rábatótfalui (2010-
ben) tagóvodák megszűnése, illetve a központi óvodába integrálódása után 2010-től a SZEOB 
Játékvár Óvodájában egy-egy csoportban német és szlovén nyelvű nemzetiségi csoport 
működik. 
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A mai napig nagyon népszerű és a szülők által igényelt nemzetiségi nevelés cél- és 
feladatrendszerét a Gyökerek és Szárnyak elnevezésű pedagógiai programunk tartalmazza. A 
nemeztiségi óvodai nevelésben részt vevő gyermekek nevelése, fejlesztése, a pedagógiai 
porogramunkban meghatározott általános cél- és feladatrendszeren túl olyan speciális célok, 
feladatok keretében valósul meg, melyeket a nemzetiségi óvodai nevelés irányelveiről szóló 
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet határoz meg. 
 
Nemzetiségi óvodai nevelési feladatunk elsősorban a nemzetiség kultúrájának és nyelvének 
ápolása, valamint a nemzetiségi hagyományok megőrzése, átörökítése, az anyanyelv iránti 
igény alakítása. 
 
Nemzetiségi óvodai csoportjaink nemzetiségi nevelést folytató, kétnyelvű óvodai csoportok. Ez 
azt jelenti, hogy mindkét nyelv, a nemzetiségi nyelv és a magyar nyelv fejlesztése is áthatja a 
teljes óvodai életet, a gyermekek tevékenységeit. 
 
A nemzetiségi óvodai nevelés megvalósítása az óvodán belül a nemzetiségi nyelven tartott 
foglalkozásokon, kezdeményezéseken, játékszituációkban, gondozási feladatok (étkezés, 
öltözködés, mosdóhasználat stb.) során adódó lehetőségek kihasználásával történik. Nagyon 
fontos a játékosság elvének fiogyelembe vétele. A nemzetiségekre jellemző hagyományos 
tevékenységeket is megismertetjük a gyermekekkel (pl. kukoricafosztás, morzsolás, 
tökmagköpesztés stb.). 
 
A szlovén nemzetiségi óvodai nevelést az anyaországból biztosított, szakképzett, szlovén 
anyanyelvű óvodapedagógusok segítik. Hetente két alkalommal a csoport óvónőivel közösen 
nevelik a gyermekeket. Előnyt jelent a gyermekek további nyelvtanulásához, hogy csak szlovén 
nyelven kommunikálnak a gyermekekkel. 
A nemzetiségi óvodapedagógusok szervezett továbbképzéseken is rendszeresen részt vesznek. 
 
Szoros, eredményes együttműködést valósítunk meg a nemzetiségi önkormányzatokkal, 
szervezetekkel. 
A gyermekek különböző óvodán belüli és kívüli programokon is ismerkedhetnek a nemzetiség 
hagyományaival. 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd együttműködési megállapodást kötött 
Óvodánkkal, melynek keretében többek közt anyagi támogatást biztosítottak a német 
nemzetiségi csoportnak. A német nemzetiségi óvodapedagógusok német nemzetiségi jeles 
napokkal teszik színesebbé a gyermekek napjait. 
 
A szlovén nemzetiségi óvodai csoportunk a szlovén anyaország, illetve a szlovén nemzetiségi 
szervezetek jóvoltából nagyobbfokú támogatást kap. Minden évben meghívást kapunk a 
Magyarországi Szlovének Szövetsége által szervezett Mikulásváró ünnepségre. A Szlovén 
Köztársaság Magyarországi Főkonzulátusa minden évben megszervezi nyusziváró ünnepségét, 
melyre óvodánk szlovén nemzetiségi csoportja is meghívást kap. Együttműködünk a Radio 
Monošter-rel és a Porabje című újsággal is. Rendkívül nagy segítséget jelent, hogy évek óta a 
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szlovén anyaország támogatásával szlovén anyanyelvű óvodapedagógusok segítik óvodánk 
nemzetiségi óvónőinek munkáját. Az anyanyelv helyes, tiszta, pontos átadásán túl ötletekkel, 
tanácsokkal, programok szervezésével színesítik a gyermekek mindennapjait. 
 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület  
 
Az évszázadok óta együtt élő nemzetiségek olyan kulturális sokszínűséget létrehozó szövetet 
alkottak, amely a vallási, néprajzi, építészeti, gasztronómiai bőség tárházát nyitja meg az erre 
fogékonyak számára. Az eltérő nemzetiségi kultúrák és nyelvek egymást erősítik, egymás 
támogatásával színesíthetik Szentgotthárd kulturális életét. 
 
A kulturális kapcsolatok terén szoros együtműködés alakult ki a járás kisebb települései, a 
Szlovén Önkormányzat és más szlovén szervezetek, illetve az Őrségi Nemzeti Park 
tekintetében. 
 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005. július 27-én alakult azzal a céllal, hogy a város 
önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás keretében végezze a város és térsége 
közművelődési feladatait. Az Egyesület kiemelt célja a helyi civil közösségek támogatása, 
nemzetiségi szerveződések támogatása együttműködéssel is, így közvetítve minél szélesebb 
közönség felé a kultúrát és az összefogást. 
 
Egy merőben új kezdeményezés például az először tavaly sikeresen megvalósult Határon 
innen, határon túl – Nemzetiségek összefogásának napja, mely kiaknázva a különböző 
földrajzi, kulturális, etnikai adottságokat egy olyan programot hozott Szentgotthárd életébe, 
ahol a hármashatárhoz kötődő három nemzet együttesen, egy közös összefogás céljából mutatta 
meg a különböző népek etnográfiai, etnológiai, kulturális, nyelvi, gasztronómiai hagyományait, 
mellyel tovább erősíthetjük Szentgotthárd, a hármashatár, a Vendvidék vonzóvá tételét, ezáltal 
színesítve városunk programkínálatát, előtérbe helyezve a nemzetiségek közötti pozitív 
kohéziós erő kialakítását és fenntartását. 
 
Kiemelt feladata egyesületünknek a nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés 
is. Ebben maradéktalanul számíthatunk dr. Sütő Ferenc nemzetiségekért is felelős tanácsnok 
munkájára, valamint Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló asszony 
támogatására. A Magyarországi Szlovének Szövetségével szintén mindig bizalommal 
fordulhattunk egymáshoz. 
 
 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület továbbra is azon fog dolgozni, hogy a városunkban és a 
környező településeken élők egyaránt felleljék programkínálatunkban a számukra 
legérdekesebbeket és szívükhöz legközelebb állókat. Ez akkor fog igazán nívósan működni, ha 
egymás kultúrájára nyitottak tudunk lenni. 
 

Nemzetiségekért díj 
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A kitüntetésekről szóló 18/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 8/B. § (1) bekezdése szerint 
a „Szentgotthárd Nemzetiségekért Díj” adományozható azon személyeknek és/vagy 
közösségeknek, akik vagy amelyek nemzetiségi területen – elsősorban a Szentgotthárdon 
működő nemzetiségi önkormányzat által képviselt nemzetiségek érdekében – az anyanyelvi, 
szellemi, tárgyi kultúra megőrzése, kutatása, gyarapítása, az egy-egy nemzetiséghez kötődő 
hagyományok ápolása, megismertetése, a nemzetiségi közösségek összetartása, a települési 
nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése, támogatása révén, valamint oktatási, 
szociális vagy egészségügyi területen a nemzetiségekhez kötődően tartósan kiemelkedő munkát 
végeztek. 
 
A legutóbbi beszámoló (2017 novembere) óta a díjban részesült személyek: 
 
Variné Trifusz Mária (2017), Bajzek Józsefné (2018), Paukovits Helmut Tibor (2019), Lang 
Rezsőné (2021). 
 

Együttműködési megállapodás 
 

A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal legutóbb 2019 novemberében vizsgálták felül együttműködési 
megállapodásukat, melynek eredményeképp új megállapodás született. Most a nemzetiségi 
törvény által előírtak alapján annyi módosítást eszközölnénk, hogy a jegyző vagy annak - a 
jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja nem csak az ülésen, de azon 
kívül is nyújt szakmai segítséget a nemzetiségi önkormányzat működését érintően a 
nemzetiségi önkormányzat kérésére. Kiegészül továbbá a megállapodás a helyi nemzetiségi 
önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos határidővel, együttműködési 
kötelezettséggel, a felelős konkrét kijelölésével (szintén a nemzetisségi törvény által kötelezően 
előírt elem). Ezen kívül az új megállapodásnak természetesen már nem részese a 2020. október 
25-én megszűnt Német Nemzetiségi Önkormányzat. 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönet illeti Kissné Köles Erika parlamenti szószóló asszonyt, dr. Sütő Ferenc tanácsnok 
urat, Bartakovics Ilonát, a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu 
elnökét, Varjuné Molnár Katalint, a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 
Bölcsődék igazgatóját, Horváth Tibornét, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 
igazgatóját és Hrabovszky-Orth Katinkát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét, amiért 
beszámolóik megküldésével jelen előterjesztés elkészítésében közreműködtek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni és az új tartalmú 
megállapodásról dönteni szíveskedjen! 
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Határozati javaslat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek és 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolatáról, a további együttműködés 
lehetőségeiről szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovén Nemzetiségi 

Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Szentgotthárd, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal és Szentgotthárd Város 
Önkormányzata között az 1. számú melléklet szerinti tartalommal új együttműködési 
megállapodást kezdeményez, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
 Dr. Bartakovics Lilla testületi ügyintéző 

 
3. Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy elő kell 

készíteni Szentgotthárd Város Önkormányzata és az Országgyűlés Szlovén Nemzetiségi 
Szószólója közötti együttműködési megállapodás megkötését. 
Határidő: 2022. szeptemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
  Dr. Sütő Ferenc Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi ügyek tanácsnoka 

 
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kész együttműködési 

megállapodást kötni a szlovén nemzetiségi közösség valamennyi szervezetével. 
Határidő: a megállapodások előkészítésére folyamatos  
Felelős: Dr. Sütő Ferenc Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi ügyek tanácsnoka 

 
5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvben egyetért azzal, hogy az 

egykori Kaszagyár területén a jövőben megvalósítandó fejlesztések részeként a szentgotthárdi 
nemzetiségek számára is kerüljön kialakításra közösségi tér. (pl. Nemzetiségek Háza). Ennek 
részleteiről alapos előkészítés után később dönt. 
Határidő: 2023. júniusi képviselő-testületi ülés 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
  Dr. Sütő Ferenc Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi ügyek tanácsnoka 
  Kiss Gábor városi főépítész 

Szentgotthárd, 2022. június 15. 
         Huszár Gábor  
         polgármester 
Ellenjegyezte: 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről  
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
adószáma: 15733720-2-18 
képviselője: Huszár Gábor polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
adószáma: 15813530-2-18 
képviselője: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
(a továbbiakban: Hivatal), 
 
harmadik részről a  
Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi u. 92. 
adószáma: 16866067-1-18 
képviselője: Bartakovics Ilona, 
 
valamint negyedik részről a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 3. 
adószáma: 16867381-1-18 
képviselője: Samu Csaba elnök, 
 
(utóbbi kettő a továbbiakban együtt: Nemzetiségi Önkormányzat) 
 
között az alulírott napon és helyen, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
80. §-ában meghatározott nemzetiség önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosítására, valamint az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására, az alábbi 
feltételekkel: 
 

I. Fejezet 
A tárgyi és személyi feltételek biztosítása  

 
1. Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti kapcsolattartás 
 
1.1. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásához szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat munkaszervezete, a Hivatal útján. Az 
Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző illetve a 
kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző koordinálja. 

 
1.2. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére a következő címen biztosítja a 

székhelyét: 
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a) a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu részére a Szentgotthárd, 
Tótfalusi utca 92. szám alatt, a Kultúrházban a volt könyvtár helyiségben; 

b) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd részére a Szentgotthárd, Arany János 
utca 3. szám alatt. 

Az Önkormányzat az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai 
eszközökkel felszerelt helyiségeket havonta igény szerint, de legalább harminckét órában 
ingyenes használatra biztosítja, a helyiségekhez, továbbá a helyiségek infrastruktúrájához 
kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket költségvetésében megtervezi és viseli. 

 
1.3. A Nemzetiségi Önkormányzat a részére biztosított ingatlant ingyenesen használhatja a 

nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátása céljából, emellett az ingatlan oktatási, kulturális 
rendezvények, illetve tanfolyamok megtartására is használható. A Nemzetiségi 
Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a használatba kapott ingatlan átalakításához az 
Önkormányzat előzetes engedélye szükséges. A rendkívüli javítások és helyreállítások az 
Önkormányzatot terhelik. Ugyanakkor az Önkormányzat jogosult a használat gyakorlását 
ellenőrizni. A használati jogviszony megszűnésekor a Nemzetiségi Önkormányzat nem 
köteles megtéríteni a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést. 

 
1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat – amennyiben a megalakíthatóság feltételeit teljesítették – 

a következő nemzetiségi önkormányzati választások után is a jelen megállapodásban foglalt 
feltételek szerint jogosult tovább használni az épületet (irodát) mindaddig, míg elhelyezése 
más helyszínéről az Önkormányzat nem gondoskodik. 

 
1.5. Az Önkormányzat a Hivatal útján a testületi ülések előkészítése érdekében a Nemzetiségi 

Önkormányzat vezetőjével egyeztetve gondoskodik a meghívók, előterjesztések, hivatalos 
levelezés előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, 
postázásáról. A Hivatal gondoskodik továbbá a testületi döntések és a tisztségviselők 
döntéseinek előkészítéséről, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó 
nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátásáról. 

 
1.6. Az Önkormányzat, illetve a Hivatal szükség szerint biztosítja a jelnyelv és a speciális 

kommunikációs rendszer használatát. 
 
1.7. A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása a Hivatalban történik. 
 
1.8. Az Önkormányzat valamennyi, az 1.1. - 1.7. pontokban meghatározott feladatellátáshoz 

kapcsolódó költséget viseli – a Nemzetiségi Önkormányzat testületi tagjainak és 
tisztségviselőinek telefonhasználata költségeinek kivételével.  

 
1.9. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja 

az Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat 
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá a nemzetiségi 
önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi 
önkormányzat működését érintően. 

 
1.10. A Hivatal – mint a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete – 

által köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőr a Nemzetiségi Önkormányzat 
által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján végzi a Nemzetiségi Önkormányzattal 
kapcsolatos belső ellenőrzési feladatokat. 
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1.11. A törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelmet, a törzskönyvi 
nyilvántartásból történő törlési kérelmet, a törzskönyvi nyilvántartás adattartalmának 
módosítása iránti változás-bejelentési kérelmet és a szervezeti és működési szabályzatot érintő 
módosítás miatti változás-bejelentési kérelmet az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdésének 
megfelelően tizenöt napon belül a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hatósági és 
koordinációs vezetője nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz. 

 
 

II. Fejezet 
Költségvetés készítése, végrehajtása és a 

vagyon nyilvántartására vonatkozó szabályok 
 
2. A költségvetés összeállítása 
 
2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek 

jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: 
Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Ávr.) foglaltakat kell kötelezően tartalmaznia, így különösen: 
• az állam költségvetési hozzájárulása, 
• az Önkormányzat hozzájárulása, 
• a saját bevételek, 
• a támogatások, 
• a vagyonának hozadéka, 
• az adományok, 
• az átvett pénzeszközök, 
• általános és céltartalék, 
• működési és felhalmozási kiadások, 
• mérleg, 
• adósságkeletkeztető ügyletekről kimutatás. 

 
2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátásáról a Hivatal gondoskodik. 

 
2.3. A költségvetés elkészítéséhez szükséges információkat az elnök legkésőbb február 1. 

napjáig a költségvetés elkészítésében közreműködő Hivatal Költségvetési csoportja részére 
megadja. A Költségvetési csoport a költségvetést legalább két munkanappal a képviselő-
testületi ülést megelőzően, de legkésőbb február 9-ig az elnök részére átadja. A Nemzetiségi 
Önkormányzat részéről felelős az elnök, a Hivatal részéről felelős a pénzügyi vezető. 

 
2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az elnök a képviselő-testületnek február 15-

éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem 
fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik 
napig nyújtja be az Áht. 24. §-a, illetve 26. §-a alapján. A Nemzetiségi Önkormányzat saját 
költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetésről szóló 
határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatásul 3 munkanapon belül megküldi a 
Hivatalnak, felelős a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
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2.5. Költségvetési határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A költségvetési határozat 
törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért 
és tartozásaiért kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat felel. Az esetleges adósságrendezési 
eljárás során a Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért az Önkormányzat nem tartozik 
felelősséggel. 

 
2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat újabb 

költségvetési határozatával módosíthatók. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat eredeti 
előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevétel kiesése van, illetve kiadási előirányzatán 
belül átcsoportosítást hajt végre, módosítania kell határozatát. A határozatnak teljes körűen 
tartalmaznia kell a bevételi és kiadási előirányzatokat. A módosításról szóló határozatát a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatásul 3 munkanapon belül megküldi a 
Hivatalnak. 

 
2.7. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetését, melyet az elnök jóváhagy a költségvetés képviselő-testület elé terjesztésének 
határidejét követő 30 napon belül (Ávr. 33. § (1) és (2) bek.). Az elemi költségvetés 
elkészítését a Hivatal Költségvetési csoportjának a munkaköri leírásában a Nemzetiségi 
Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokkal megbízott ügyintézője készíti el, 
melyet a pénzügyi vezető ellenőriz. 

 
3. A költségvetés végrehajtása 
 
3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtó szerve a Hivatal. 
 
3.2. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 133. §-a alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 

önálló pénzforgalmi számlával rendelkezik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy 
költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a 
következő főszámláján bonyolítja: 
- Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu: 11747068-16866067 sz. 

főszámláján, 
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd: 11747068-16867381 sz. főszámláján. 

 
3.3. Az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) közötti számítógépes 

összeköttetés miatt valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat egyetért azzal és kifejezetten 
hozzájárul ahhoz, hogy fenti számú főszámlája felett a Bank felé kizárólagos rendelkezési 
jogosultsága a Hivataltól banki aláírásra bejelentett személyeknek van. A főszámla adatairól 
az elnöknek, illetve az általa meghatározott személy(ek)nek adathozzáférési, 
bankszámlaegyenleg tájékozódási lehetősége van. 

 
3.4. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 

érvényesítés rendjének szabályait a jelen megállapodás 1. számú melléklete szerinti külön 
szabályzat tartalmazza. 

 
3.5. A Hivatal a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást vezet, 

amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, erről igény szerint, de 
legalább negyedévente a Hivatal adatot szolgáltat. A Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul, 
hogy utalványozni csak a Hivatal által alkalmazott, írásbeli rendelkezésnek minősülő 
nyomtatványon lehet. 

 
3.6. A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) a Nemzetiségi 

Önkormányzat főszámlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a 
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felvett előleggel minden hónap utolsó munkanapjáig szabályos bizonylatok benyújtásával 
elszámol annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. 
Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel. A Nemzetiségi Önkormányzat 
készpénzellátása (előleg felvétele) kezelése a Hivatal házipénztárára vonatkozó szabályzata 
alapján történik. 

 
3.7. Az előirányzatok terhére kifizetés csak a szabályszerű érvényesítés, utalványozás, 

(ellenőrzés) után történhet, az adótörvények, a bankszámlavezetésre vonatkozó jogszabályok 
és a számviteli előírások betartásával. Amennyiben a kifizetés a jogszabályi előírásokat 
megszegve történik, ennek tényét a bizonylatokon fel kell tüntetni, az esetleges 
jogkövetkezményekért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felel. 

 
3.8. A Nemzetiségi Önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott, nem 

normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek támogatási 
adatainak közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti árubeszerzésre, építési 
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, 
támogatás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó adatainak közzétételéért. 
Felelős a Hivatal részéről a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó 
ügyintéző. 

 
3.9. A Nemzetiségi Önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi 

lebonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A Hivatal igény szerint a Nemzetiségi 
Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz a Nemzetiségi Önkormányzat ismert 
kötelezettségvállalásairól, bankszámlaegyenlegéről és vagyoni helyzetéről szolgáltat 
pénzügyi adatot. A pályázat előkészítésével, gondozásával, menedzselésével, elszámolásával, 
adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat a Nemzetiségi Önkormányzat végzi, szükség 
esetén a Hivatal pályázatíróinak, indokolt esetben esetlegesen a Nemzetiségi Önkormányzat 
által megbízott pályázatíró közreműködésével. A Hivatal Költségvetési csoportja a 
pályázatokkal kapcsolatos kifizetésekkel, a pénzforgalommal és számviteli nyilvántartások 
vezetésével kapcsolatos feladatokat látja el. A pályázatokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállaláshoz, a vagyoni és számviteli analitikus nyilvántartáshoz szükséges 
információkat és dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja. 

 
4. Beszámoló, költségvetési jelentés, mérleg készítése, jóváhagyása 
 
4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat a havi pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli adatok 

bizonylatait minden tárgyhót követő 10-ig köteles a Hivatal Költségvetési csoportjának 
átadni. 

 
4.2. A Hivatal a tárgyhót követő 20-ig – július hónap kivételével – elkészíti a Nemzetiségi 

Önkormányzat időszaki pénzforgalmi jelentését (PM info). 
 
4.3. A Hivatal az Áht. 91. § (3) bek. alapján elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat 

zárszámadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal, a képviselő-
testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb április 25-ig és azt 
az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek április 30-ig. A 
zárszámadás elkészítéséért felelős Hivatal pénzügyi vezetője. 

 
4.4. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetési beszámolóját, melyet az elnök jóváhagy. 
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4.5. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat időközi 
költségvetési jelentéseit és mérlegjelentéseit is (Ávr. 169. § (3) bekezdése szerinti 
ütemezésben), felelős a pénzügyi vezető. 

 
4.6. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, költségvetési beszámolóját, időszaki 

információs jelentését és költségvetési mérlegjelentését az illetékes Minisztérium által 
kötelezően elrendelt nyomtatványok kitöltésével a Hivatal Költségvetési csoportja küldi meg 
a Kincstár felé, felelős a pénzügyi vezető. 

 
 
5. A vagyontárgyak kezelésének rendje 
 
5.1. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait a 

rendelkezésre bocsátott adatok alapján vezeti. A szükséges információkat és dokumentációkat 
a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez 
kapcsolódó és a Hivatal Költségvetési csoportja számára átadott bizonylatok szolgáltatják. 

 
5.2. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának leltározása a Hivatal Leltárkészítési és 

Leltározási Szabályzata alapján történik. A leltározás során felmerült esetleges többlet vagy 
hiány megállapítása után a kivizsgálás és a felelősség megállapítása a Nemzetiségi 
Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

 
5.3. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának selejtezése a Hivatal Selejtezési szabályzata 

alapján történik. 
 

III. Fejezet 
A Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi Ügyek Tanácsnokával 

(a továbbiakban: Tanácsnok) való együttműködés 
 
6. Tanácsnok 
 
6.1.) Az Önkormányzat képviselőtestülete egyes, a nemzetiségi önkormányzatokat is érintő 

ügyekben való közreműködésre Tanácsnokot bízott meg, és annak költségeit fizeti. A 
Tanácsnok önállóan járhat el, ám az általa a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos 
tevékenységét a Képviselő-testület a Tanácsnok beszámoltatásával folyamatosan kontrollálja. 

 
6.2.) A Tanácsnok a Nemzetiségi Önkormányzattal konzultációs fórumon egyeztethet, adhat 
tájékoztatást – ezen fórumokon a Nemzetiségi Önkormányzat képviselője vagy annak 
megbízottja részt vesz. 
 
6.3.) A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat felé a Tanácsnok bevonásával is, de 

közvetlenül is élhet kezdeményezésekkel.  
. 
 

IV. Fejezet 
Nemzetiségi Önkormányzat egyéb támogatása 

 
7. Egyéb támogatások 
 
7.1.) Az Önkormányzat a jelen Megállapodásban írtakon túl, lehetőségei függvényében 

pénzbeli és nem pénzbeli támogatásokat is nyújthat a Nemzetiségi Önkormányzatnak. 
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7.2.) A pénzbeli támogatás formája lehet: Nemzetiségi Alap létrehozása – kizárólag akkor, ha 
erre a költségvetés lehetőséget biztosít a költségvetésből meghatározott összeg 
elkülönítésével, de csak abban az esetben, ha a Nemzetiségi Önkormányzat az ezzel 
kapcsolatos igényeit előzetesen, részletes indokolással, konkrét célok és forintösszeg 
megadásával a költségvetés tervezését megelőzően jelzi. Ennek során az Önkormányzat 
jogosult részletekbe menően megvizsgálni az igény valósságát, jogosságát, célszerűségét, az 
igényelt összeg nagyságának valósságát és jogosságát és a következő évi költségvetéséből 
való teljesíthetőségét. Erre legkorábban a 2021. évi költségvetésben van lehetőség. 

 
7.3.) A Nemzetiségi Önkormányzat nem pénzbeli támogatást is igényelhet az igény 

valóságosságának, szükségességének és jogosságának megjelölésével, a kért nem pénzbeli 
támogatás megjelölésével. Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat évente 
összegzik ezeket a támogatásokat. 

 
Záró rendelkezések 

 
8. Jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg az Önkormányzat és a Nemzetiségi 

Önkormányzat között a 2019. november 13-án megkötött együttműködési megállapodás 
hatályát veszti. 

 
Szentgotthárd, 2022. év ......... hó ... . nap 
 
 
 
 

 Bartakovics Ilona Samu Csaba 
Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 Szentgotthárd-Rábatótfalu  elnöke 
 elnöke  
 
 
 P.H.  P.H. 
 
 
 
 
 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Szentgotthárd város Szentgotthárdi Közös 
 polgármestere Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
 

 P.H. P.H.   
 
 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
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1. melléklet 

az együttműködési megállapodáshoz 
 

Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 
Szentgotthárd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, 
ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA 

 
 

Hatályos: 2022. év ......... hó ... . napjától 
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A Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával – így különösen a kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás rendjével – 
kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a következők szerint 
határozzuk meg: 
 

I. 
Általános rész 

 
I.1. A szabályzat célja 
 
A szabályzat célja, hogy a Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási tevékenységével 
összefüggésben meghatározza az egyes jog- és hatásköröket, a helyettesítés, illetve a 
hatáskörök átruházási rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését. 
 
Ezen szabályzat hatálya kiterjed  

• a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu és 
• a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd 
(a továbbiakban együttesen: Nemzetiségi Önkormányzat) 

kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályaira. 
 
Jelen szabályzat előírásait kell figyelembe venni a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása 
során minden esetben.  
 
Európai Uniós forrásból pályázati támogatás felhasználására is jelen szabályzat előírásai 
alkalmazandók, amennyiben jogszabály, egyéb jogi aktus, vagy a támogatási szerződés külön 
előírást nem határoz meg a támogatott számára. 
 

II.  
A gazdálkodással összefüggő feladatok 

 
II.1. Az operatív gazdálkodási jogkörök, az egyes jogköröket gyakorlók (kötelezettségvállaló, 

ellenjegyző, utalványozó, érvényesítő, szakmai teljesítésigazoló) feladatai 
 
II.1.1. Kötelezettségvállalás  
 
Kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok és az idegen pénzeszközként nyilvántartott 
Európai Uniós források terhére vállalt fizetési kötelezettség, így különösen   

− a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,  
− szerződés (megállapodás) megkötésére,  
− költségvetési támogatás biztosítására, illetve vállalásról szóló, szabályszerűen 

megtett jognyilatkozat.  
 

A közbeszerzésekről szóló törvény alapján a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, 
részvételi, ajánlattételi felhívás, továbbá minden olyan nyilatkozat, harmadik személlyel 
szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely személy nyilatkozatától függő 
fizetési kötelezettséget tanúsít – kivéve a kezességvállalás és garanciavállalás eseteit, melyekkel 
kapcsolatos eljárásrendet jogszabály határoz meg – kötelezettségvállalásnak minősül.  
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Ha a közbeszerzési eljárás, pályázat eredménytelen lett, a fizetési kötelezettséget keletkeztető 
nyilatkozat nem történt meg, a korábban lekötött előirányzat lekötését a kötelezettségvállalás 
meghiúsulásának szabályai szerint fel kell oldani. 
 
A kötelezettségvállalás – a külön jogszabályban meghatározott kivétellel – csak pénzügyi 
ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban történhet. 
 
Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás 

• a gazdasági eseményenként 100.000,- Ft-ot el nem érő kifizetések,  
• jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági 

döntésen, vagy más fizetési kötelezettséget megállapító kötelező előíráson alapuló 
kifizetés, 

• továbbá a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások estében.  
 
A gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
szabályok:  
 
A kötelezettségvállalás - gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő - 
dokumentumai:  

− számla, 
− egyszerűsített megrendelő, 
− kötelezettségvállalás bejelentő (melléklet szerint) 

A nem írásban vállalt kötelezettségvállalások nyilvántartására a DOKK könyvelési rendszerben 
a bejövő számlák részletező kimutatása szolgál. 
 
A kötelezettségvállalások nyilvántartása 
 
A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.  
A kötelezettségvállalás nyilvántartást legalább a kiemelt előirányzatok szintjén kell vezetni. 
 
A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni a vállalni tervezett 
kötelezettségből adódó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha 
valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan, vagy külön jövőbeli nyilatkozattól 
függ. 
 
A kötelezettségvállalások nyilvántartását a munkaköri leírásában erre felhatalmazott ügyintéző 
vezeti. 
A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző hetente két alkalommal – az utalási napokat 
megelőző nap – a Nemzetiségi Önkormányzat által vállalni kívánt kötelezettségek tekintetében 
a benyújtott dokumentumon írásban jelzi a pénzügyi vezető felé a fedezet rendelkezésre állást, 
vagy annak hiányát. 
A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző – a nyilvántartás adatai alapján – 
haladéktalanul köteles jelezni a pénzügyi vezető felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a 
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.  
 
A kötelezettségvállalások, azok teljesítése, így az egyes előirányzatok alakulásáról a jegyző, a 
pénzügyi vezető és Nemzetiségi Önkormányzatok vezetői félévente külön is egyeztetnek. 
 
II.1.2. Utalványozás  
 
Utalványozás a kiadási előirányzatok terhére történő kifizetés elrendelése. 
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Utalványozni kizárólag abban az esetben lehet, ha: 

• a kötelezettségvállalás dokumentumai rendelkezésre állnak,  
• a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése az adott gazdasági eseményre 

vonatkozóan dokumentáltan megtörtént, 
• a teljesítés igazolását, az arra feljogosított személy írásban megtette, 
• az érvényesítő a gazdasági eseményhez kapcsolódó ellenőrzést elvégezte, azt 

dokumentálta. 
Utalványozni készpénzes gazdasági eseményhez kapcsolódó bizonylat esetében csak az 
érvényesített eredeti bizonylaton, más esetben külön írásbeli rendelkezésen lehet. 

 
A készpénzes fizetési mód kivételével a külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon 
fel kell tüntetni:  

− az „utalvány” szót, 
− a költségvetési évet, 
− a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a 

számát, 
− a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 
− a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését, 
− a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel sorszámát 
− a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását, 
− az érvényesítés igazolását. 

 
Nem kell külön utalványozni: 

− a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát 
helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó bevétel beszedését, 

− a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 
− a fizetési számla vezetésével kapcsolatban a számlavezető pénzintézet által 

felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat. 
 
A külföldi pénznemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő forint értékén kell 
figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően 
haladéktalanul ki kell egészíteni. 
 
II.1.3. Ellenjegyzés  

 
Az ellenjegyzés  

A.) a kötelezettségvállaláshoz és  
B.) az utalványozáshoz kapcsolódik. 

A.) A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az ellenjegyzést 
megelőzően meg kell győződnie arról, hogy 

− a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a 
kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata rendelkezésre 
áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja 
a fedezetet, 

− a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre fog állni, 

− a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
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Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az ellenjegyzésre 
jogosultnak erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, illetve amennyiben nem a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló, akkor az Eenököt. 

 
Ha a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az 
ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az ellenjegyzését a 
„kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt” feljegyzéssel ellátni.  
 
B.) Az utalványozás ellenjegyzése a hatályos jogszabályok szerint nem kötelező, de a 
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása során az utalványozás ellenjegyzését elvégezzük. 
 
Amennyiben az ellenjegyzésre jogosult nem ért egyet az utalvánnyal, köteles azt jelezni az 
utalványozónak. Az ellenjegyzés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre 
írásban utasítja. A további eljárási szabályokra az A.) pontban foglaltakat kell alkalmazni.  
 
II.1.4. A teljesítésigazolás  

 
A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.  
A teljesítésigazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni 
kell  

− a kiadások teljesítésének jogosságát, 
− a kiadások összegszerűségét,  
− ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében annak 

teljesítését. 
 
A bevételekre vonatkozóan nem kell a szakmai teljesítést igazolni. 
 
A teljesítésigazolás módja: a számlára fel kell vezetni a „Teljesítést igazolom”, vagy „Szakmai 
teljesítést igazolom” szövegrészt, vagy ilyen tartalmú bélyegzővel-, ill. dátummal és aláírással 
kell ellátni a dokumentumot, vagy külön teljesítésigazolás is kiállítható a szolgáltatás 
teljesítéséről / áru leszállításáról, az építési munkák teljesítéséről. 
 
Pályázati forrásból megvalósuló kifizetések esetében a pályázati azonosítót / támogatási 
szerződés számát fel kell tüntetni a számlán – vagy más módon – (szövegesen) hivatkozni kell 
a pályázatra. 

 
II.1.5. Érvényesítés  
 
A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell 

− az összegszerűséget, 
− a fedezet meglétét és azt, hogy 
− a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr., valamint a belső szabályzatokban 

foglaltakat betartották-e.  
 
Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok 
megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagható 
meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. Ilyen esetben az érvényesítőnek az 
utalványrendeletre fel kell vezetni „az érvényesítés utasításra történt” szövegrészt. 
 
Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell  

− az érvényesítésre utaló megjelölést,  
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− az érvényesítés dátumát és  
− az érvényesítő aláírását.  

 
Az érvényesítést az utalványrendeleten kell rögzíteni. 
 
II.2. Gazdálkodási jogkörök szabályozása 
 
II.2.1. Kötelezettségvállaló 
 
Kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az elnök, vagy az általa jelen 
szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetésének előirányzatai terhére. 

 
További felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 
történhet.  
 
II.2.2. Utalványozó 
 
Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzatnál az elnök, vagy az általa jelen szabályzatban 
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
 
II.2.3. Pénzügyi ellenjegyző  
 
Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti 
feladatait ellátó Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi vezetője, távollétében 
vagy összeférhetetlenség esetén a helyettese jogosult. 
 
II.2.4. Érvényesítő 
 
Érvényesítést csak a legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli 
képesítésű dolgozó végezhet. A Nemzetiségi Önkormányzat esetében a munkaköri leírásában 
ezzel a feladattal megbízott könyvelési feladatokat ellátó költségvetési ügyintéző jogosult.  
Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul.  
 
II.2.5. A teljesítésigazolás 

 
A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzatnál az elnök, vagy az általa jelen 
szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult, amennyiben a 
kötelezettségvállalás dokumentuma külön nem jelöli meg a teljesítés igazolására feljogosított 
személyt. 
 
II.2.6. Nyilvántartás vezetése 
 
A kötelezettségvállalásra, utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre és 
teljesítésigazolásra jogosult személyekről és aláírásmintájukról nyilvántartásokat kell vezetni, 
melyek a szabályzat 2-6. mellékletét képezik. 
 
II.3. Összeférhetetlenségi szabályok  
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Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a szakmai 
teljesítésigazolásra irányuló feladatot nem végezhet olyan személy, aki ezt a tevékenységét a 
Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el. 
 
Az Ávr-ben foglaltakra tekintettel 

− a kötelezettségvállaló és ellenjegyző, továbbá 
− az utalványozó és az ellenjegyző 

ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. 
 

Az Ávr-ben foglaltak szerint az érvényesítő személy nem lehet azonos 
− a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult, valamint   
− a szakmai teljesítést igazoló személlyel.  

 
III. 

A beszámoltatás és ellenőrzés szabályai 
 

A kötelezettségvállalásra és utalványozásra felhatalmazottak a félévente történő 
megbeszéléseken – a pénzügyi ellenjegyző a heti gyakorisággal tartott vezetői megbeszélésen 
– kötelesek szóban beszámolni ezen tevékenységükről, a FEUVE tapasztalatairól. 
Amennyiben rendkívüli eseményről történik értesítés, arról külön jegyzőkönyv felvétele 
szükséges, melynek elkészítéséért a jegyző a felelős. 
 
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályainak betartását, a 
jogszabályi és jelen szabályzatban foglalt előírások megvalósulását a belső ellenőrzés keretében 
a belső ellenőr bármikor jogosult vizsgálni, melynek tapasztalatairól jelentést készít. 

 
IV. 

Záró rendelkezések 
 

Ez a szabályzat 2022. év ......... hó ... . napján lép hatályba. 
 
Szentgotthárd város jegyzőjének kell gondoskodnia arról, hogy a szabályzatban foglalt 
előírásokat az érintettek megismerjék. 
 
Szentgotthárd, 2022. év ......... hó ... . napján  

 
 
 

 Bartakovics Ilona Samu Csaba 
Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 Szentgotthárd-Rábatótfalu  elnöke 
 elnöke  
 
 P.H.  P.H. 

Dr. Dancsecs Zsolt 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 

P.H. 
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1. sz. melléklet 

a szabályzathoz 
 
Nemzetiségi Önkormányzat: ……………………………………………………….. 
 
 
Kötelezettségvállalás bejelentése / pénzügyi ellenjegyzésre 
 
 
Kötelezettségvállalás száma: 
 
Kötelezettségvállalás tárgya:  
 
Szállító / szolgáltató megnevezése:  
 
Kötelezettségvállalás összege:   
 
Fedezet megjelölése:  
 
Dátum:  
 
Kötelezettségvállaló aláírása:  
 
 
 
 
Pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának igazolása 
 
Fedezet / előirányzat megjelölése: 
 
Előirányzat még felhasználható összege: 
 
Ügyintéző ellenjegyzése: 
 
Dátum: 
 
 
 
Pénzügyi vezető ellenjegyzése: 
 
Dátum:  
 
Aláírás: 
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2. melléklet 
a szabályzathoz 

 
NYILVÁNTARTÁS 

a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről 
 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 
aláírása 

Jogosultság 
megszűnését 

elrendelő 
ügyirat száma, 

kelte, 
időpontja 
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3. melléklet 
a szabályzathoz 

 

NYILVÁNTARTÁS 
az utalványozásra jogosult személyekről 

 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 
aláírása 

Jogosultság 
megszűnését 

elrendelő 
ügyirat száma, 

kelte, 
időpontja 
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4. melléklet 
a szabályzathoz 

 

NYILVÁNTARTÁS 
az ellenjegyzésre jogosult személyekről 

 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 
aláírása 

Jogosultság 
megszűnését 

elrendelő 
ügyirat száma, 

kelte, 
időpontja 
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5. melléklet 
a szabályzathoz 

 

NYILVÁNTARTÁS 
az érvényesítésre jogosult személyekről 

 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 
aláírása 

Jogosultság 
megszűnését 

elrendelő 
ügyirat száma, 

kelte, 
időpontja 
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6. melléklet 
a szabályzathoz 

 

NYILVÁNTARTÁS 
a teljesítésigazolásra jogosult személyekről 

 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 
aláírása 

Jogosultság 
megszűnését 

elrendelő 
ügyirat száma, 

kelte, 
időpontja 
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Tárgy: A szentgotthárdi templomtér felújítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A város főtere, a Széll Kálmán tér alighanem a legszebb és legértékesebb területe a 
településnek. Különösen igaz ez a templom- kolostorépület, a plébánia és a színház épületei 
által körülhatárolt térrészre, amelynek felújításával, funkciójával kapcsolatban teendőink 
vannak – igaz ez az itt álló épületek többségére is. 
 
A JELENLEGI HELYZET 
 
A Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia belvárosi hivatalépülete rendkívül leromlott 
állapotban, falai kívülről megtámogatva állnak a város közepén. Az épület jelenlegi 
funkciójában nagyrészt kihasználatlanul áll. Jórészt valószínűleg bontásra és teljes átépítésre 
szorul, amely indokolja funkciójának újragondolását is. Információink szerint a tulajdonos 
egyházmegye a közeli jövőben neki is áll a felújításnak. Mivel a fő szerkezeti falai nagyon 
vizesednek, a jelenlegi épület bontásában és egy új, a kívánt funkciókat optimálisan ellátni tudó 
gazdaságos, ugyanakkor a város közéletében és a városképben is jelentős helyzetben lévő új 
épület megépítésében gondolkodnak. Az új belvárosi plébániaépület helyet biztosítana a 
plébániahivatal hivatali helyiségeinek, az egyházközség számára közösségi térnek, az 
egyházmegyei karitász működését szolgáló helyiségeknek, a mindenkori helyi plébános és 
káplán részére egy-egy önálló lakásnak, vendégek fogadására és szállásolására alkalmas 
kettő kis apartmannak, továbbá – a szentgotthárdi iskolák egyházi működtetéséhez is 

kapcsolódva – szolgálati lakásoknak is.  
 

A templomtér egyik része a plébánia előtti park 
(Kiss Gábor tervező látványtervei) 
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Az új 
szentgotthárdi plébániaépület kialakításával a városközpontban lévő, műemléki történelmi 
templomtér észak-nyugati oldala teljesen megújul. Az Időutazó Múzeum beruházásnak 
köszönhetően a tér északi oldalán álló egykori ciszterci udvarház már vonzó külsőt kapott. 
Az ugyanitt álló Nagyboldogasszony templom, mint az ország egyik legjelentősebb és 
legnagyobb barokk templomának felújítása is befejeződött. A téren álló épületek 
megújulásával párhuzamosan mielőbb indokolttá válik a tér rendezése is, amely jelenlegi 
formájában (töredezett burkolataival, egyes részein túlnőtt növényzetével) nem méltó a 
történelmi templomtérhez. 
 
A templom- kolostorépület, a plébánia és a színház épületei által körülhatárolt tér 
tulajdonjogilag az önkormányzaté és a plébániáé, a telekhatárokat azonban nem követik a ma 
látható megoldások. Az egyes részeken elhanyagolt, burjánzó növényzet, más részeken a 
szocialista évtizedekben megvalósított közterületi megoldások (térkövezés, virágtartók és 
utcabútorok) találhatók. A tér a jelenlegi „nehézkes” megoldásai ellenére is a mai napig a város 
főtere, nem csupán szakrális-történelmi értelemben, de a téren működő városi- járási 
közszolgáltatások központjaként is. 
 
ELŐKÉSZÍTŐ TERVEZÉS 
 
Terveink szerint a városképet és az egyházi örökségünk méltó bemutatását, megközelítését 
jelentősen javító beruházás keretében a templom előtti, leromlott állapotú tér parkosítása és 
újraburkolása, továbbá a tér nyugati oldalán a templomkapuhoz és a műemléki környezethez 
illeszkedő, egykori lehatároló díszkerítés részbeni visszaállítása történne meg. A mai kornak 
megfelelő, igazi élhető tér jönne létre, amely egyszerre szolgálna helyszínül egyházi 
rendezvényeknek és városi rendezvényeknek: kulturális programok, kirakodó vásárok, stb. A 
templom és a kolostor/hivatalépület közvetlen előtereinek rendezésével lehetőség nyílik a 
nyolcvanas években létrehozott elvágólagos út-járda nyomvonalának és terepviszonyaiban 
módosítására, a bejárati szituációk építészeti újrafogalmazására és az akadálymentesség 

A koncepcióterv részlete 
(Kiss Gábor főépítész látványterve) 

Az új plébániaépület  
((Kiss Gábor főépítész látványterve) 
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szempontjainak kulturált megvalósítására. Kertészeti megoldásokkal az egykori, középkori 
ciszterci monostor egyes részletei is megjelennének a templom és a színház („magtártemplom”) 
között. 
 
A templomtér komplex felújításának első lépéseként a terveket szükséges elkészíttetni. Ezen 
belül a terület tájépítészeti felújítását-parkosítását és újraburkolását, továbbá az út-járda 
nyomvonalának és terepviszonyainak kapcsolódó, részleges felülvizsgálatát és az elektromos 
hálózat felújítását tervezzük. Pintér Gábor táj- és kertépítész mérnök és Kiss Gábor városi 

főépítész bevonásával az elmúlt hónapokban már zajlottak az előkészületek, amelynek 
eredményeképpen egy koncepcióterv is készült – a koncepciótervet a testületi ülésen 
prezentáljuk. 

 
TOVÁBBI LÉPÉSEK 
 
A templomtér felújításának tervezése várhatóan érinti a villamoshálózat - illetve az út- járda 
viszonyokat is, ezáltal – a tájépítészen túl - villamos- és útépítő mérnöki közreműködésre is 
szükség van. A tervezés – a meglévő koncepciótervi fázison túl – két szakaszra bontható: az 
engedélyes tervdokumentáció, majd a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. Javaslatunk 
szerint a következő hónapokban csak az engedélyes tervdokumentáció elkészítésére adnánk 
megbízást, a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére pedig akkor térünk vissza, ha konkrét 
forrás/támogatás/pályázat mutatkozik a kivitelezés megvalósítására – tekintettel a 
tervdokumentáció elszámolhatóságának eshetőségére is. A templomtér épületeinek és magának 
a térnek a felújítása a „Brenner János Emlékezete Program” részét is képezi, szoros 
kapcsolatban áll ugyanis a rábakethelyre tervezett fejlesztésekkel (zarándokszállás, Vértanúság 
Háza, stb.). A Programot több helyen bemutattuk, Székely János püspök úr és Bodorkós Imre 

A koncepcióterv részlete 
(Kiss Gábor főépítész látványterve) 
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plébános úr támogatását is bírja. Szontágh Szabolcs vallási turizmus programigazgató, a 
Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára személyesen is járt már ezügyben Szentgotthárdon. 
Úgy hisszük, hogy az engedélyes tervdokumentáció egyelőre elégséges ahhoz, hogy a felújítás 
szükségességét, illetve az ehhez kapcsolódó költségek megszerzését megfelelően alátámasszuk. 
 
A bekért árajánlatok alapján bevont szakági tervezők (tájépítész, villamos- és útépítő mérnök) 
díjával együtt a komplett engedélyes tervdokumentáció elkészítésének költsége: bruttó 
1.400.000,- Ft (tájépítész) + 900.000,- Ft + ÁFA (út- és csapadék) + 1.850.000 Ft + ÁFA 
(villamos tervezés: köz- és parkvilágítás, templomvilágítás, stb.) = mindösszesen bruttó: 
4.892.500,- Ft.  
 
A látványterv további részleteit az előterjesztés mellékleteként csatoljuk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi templomtér 
(templom- kolostorépület, a plébánia és a színház épületei által körülhatárolt tér) bemutatott 
koncepcióterv tartalma szerinti felújításával egyetért. A felújítás részleteinek kidolgozását 
tartalmazó komplett engedélyes tervdokumentáció elkészítésére (bruttó) 4.892.500,- Ft-ot 
biztosít a 2022. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Kiss Gábor városi főépítész 
              Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás v. 
              Kovács Ágnes pénzügyi v. 
                
Szentgotthárd, 2022. június 20. 
 
                                                                                                       Huszár Gábor 
                                                                                                        polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

TOVÁBBI RÉSZLETEK A LÁTVÁNYTERVBŐL
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Tárgy: Javaslat Szentgotthárd Város településrendezési eszközeinek 
módosítása érdekében előzetes településfejlesztési döntés 
meghozatalára 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a 84/2020., a 118/2020. és a 120/2020 számú 
határozataiban és Szentgotthárd város polgármestere a V/77/2020. sz. döntésében döntött 
Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló többször 
módosított 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, és az 51/2019. sz. képviselő-testületi 
határozattal elfogadott településszerkezeti terv módosításáról. 
 
A megindított eljárás újraindítását tette szükségessé az 51/2022. Számú Képviselő-testületi 
határozat, elsősorban a folyamatban lévő és projekt-előkészítés alatt álló városfejlesztési ügyek 
végrehajtása érdekében. 
 
A megismételt előzetes tájékoztatási szakasz 2022.05.26-án lezárult. Határidőre a 
véleményezésben érintett 22 államigazgatási szerv közül 5 nem adott választ, a szomszédos 7 
települések közül 1 határidőre, 6 határidőn túl egyetértő véleményt adott. (1 Melléklet) 
 
Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze VA/ÁFI/376-2/2022. számú levelével kérte, 
hogy az Őrségi nemzeti Park Igazgatósága, a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a VMKH 
Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály -Erdészeti Osztálya és 
a Lechner Tudásközpont adatszolgáltatási kötelezettségének is tegyen eleget az egyes térségi 
területrendezési tervekben meghatározott övezetek lehatárolásának digitális megküldése 
tárgyában. 
 
Az adatszolgáltatás kérést -amely része volt az előzetes tájékoztatásnak is - ismételten 
megtettük, melyet valamennyi érintett szerv 2022. 06. 01-ével bezárólag teljesített. (2 
Melléklet) 
 
A Szentgotthárd Város Önkormányzata által megbízott Rápli Építésziroda elkészítette a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről (továbbiakban: Korm. Rend.)szerinti közbenső 
véleményezési szakasz dokumentációját, amely egyben a Szentgotthárd város képviselő 
testületének 21/2017 (VIII.31..) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól alapján (továbbiakban: helyi partnerségi rendelet) a partnerségi egyeztetés 
dokumentációja is egyben. (3 Melléklet) 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy miután megismerte a dokumentációt, döntsön 
annak további egyeztetésre bocsátásáról és hatalmazza fel a Polgármestert a további szükséges 
intézkedések megtételére! 
 
 

Határozati javaslat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltak szerint megismerte és elfogadja a Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról 
és Szabályozási tervéről szóló többször módosított 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, 
és az 51/2019. sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti terv 
(továbbiakban: településrendezési eszközök) módosítása kapcsán az előzetes tájékoztatási 
szakaszban beérkezett válaszokat. 
 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 
településrendezési eszközök módosítása kapcsán a Szentgotthárd Város Önkormányzata által 
megbízott Rápli Építésziroda által készített közbenső véleményezési szakasz dokumentációját, 
a. és felkéri a Polgármestert a Korm. Rend. Szerinti közbenső véleményezési               
szakasz lebonyolítására, és 
b. felkéri a Polgármestert a helyi partnerségi rendelet szerinti partnerségi   
 egyeztetés lebonyolítására 
 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor Polgármester 
Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Kiss Gábor Városi főépítész    
 
 
Szentgotthárd, 2022. június 20. 
          
         Huszár Gábor 

              Polgármester    
                        
 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: TDM kérelme – a városi turisztikai feladatok ellátása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület a csatolt kérelemmel fordul a Képviselő-
testülethez (1. sz. melléklet).  
 
A kérelemmel párhuzamosan érdemes számba venni a város turisztikai életének történéseit és 
aktuális helyzetét. Szentgotthárdon jelentős turisztikai fejlesztések valósultak meg az elmúlt 
években, kezdve a termálpark létrejöttétől az egyéb fejlesztésekig-beruházásokig. Mindezek 
kiegészülve a város speciális földrajzi helyzetével, a meglévő látnivalókkal-környezettel, a 
kapcsolódó aktív- és egyéb turisztikai lehetőségekkel – elmondható, hogy ma már rendelkezik 
turisztikai potenciállal. A település további különleges lehetőségek előtt áll - gondolunk a 
turisztikai és városfejlesztési szempontból is komoly jelentőséggel bíró kaszagyári projektre 
vagy a Brenner János Emlékezete Program keretében megálmodott fejlesztésekre.  
 
 

1. SZERVEZETI HÁTTÉR 
 
Az Önkormányzat 2013-ban a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesülettel (TDM) 
kötött együttműködési megállapodást a városi turisztikai feladatok koordinálására / ellátására, 
majd 2015-től a TOURINFORM iroda működtetésére. Az Önkormányzat az éves tagdíjon felül 
évente 6 millió Ft támogatást nyújtott a TDM-nek a feladatai ellátásához – ez a támogatás 
jelentette a TDM működésének legfőbb forrását. A támogatás mértékéről és feltételeiről évente 
a Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodásban állapodtak meg a felek - ez a 
külön megállapodás tartalmazta mindazon konkrét turisztikai feladatokat, melyeket az 
Egyesület az adott évben el kívánt végezni és amelyeket az Önkormányzat is jóváhagyott.  
A TOURINFORM iroda a St. Gotthard Spa & Wellness fürdőben nyitott meg azzal, hogy 
folyamatosan vizsgálni kellett annak a lehetőségét, hogy véglegesen a városközpontba kerüljön 
az iroda. Továbbá megoldásra váró probléma volt az előírt időtartamú nyitvatartás is, amelynek 
a TDM a személyi kapacitáshiány miatt sosem tudott megfelelni. 
 
A TDM az önkormányzattal kötött megállapodást 2020. júliusában felmondta. Ezt követően 
átmenetileg a Pannon Kapu Kulturális Egyesület (PKKE) kapott megbízást a 
TOURINFORM irodával kapcsolatos tevékenységek ellátására az önkormányzattól. A PKKE 
közvetetten a programszervező tevékenysége miatt is kapcsolódik a helyi turisztikai feladatok 
ellátásához, hiszen a turisztikától ilyen szinten nem függetleníthető a kulturális 
rendezvényszervező tevékenység. Jóllehet, átmeneti megoldásként indult, a PKKE a turisztikai 
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információs irodát azóta is működteti. Aggály, hogy a rendelkezésre álló irodahelyiség (a 
PKKE munkaszervezet szűkös irodája) nem alkalmas a feladatellátásra. 
 
A másik fontos szervezet a város és térsége turisztikai feladatainak ellátása kapcsán a 
Gotthárd-Therm Kft, mint a fürdőt üzemeltető önkormányzati vállalkozás és mint a térség 
turisztikai zászlóshajója. 
 
További önkormányzathoz köthető szereplők is részlegesen érintettek a városi turizmus 
szervezésében. 
- SZET Szentgotthárdi KFT is, első sorban mint az Alpokalja Motel továbbá a pályázati 

támogatások által folyamatosan fejlesztett kemping üzemeltetésével is érintett szereplő. 
- A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum a könyvtári szolgáltatásokon túl már egy 

népszerű helytörténeti kiállítótérként (múzeum), illetve egy szintén önkormányzati 
üzemeltetésbe került tájházzal is kapcsolódik a városi idegenforgalomhoz. 

- A sportturisztikai lehetőségek kialakítása kapcsán a sport- és ifjúsági referens szervező 
munkája mellett a Városi Sportegyesület is közreműködője az előttünk álló feladatoknak. 

 
A fenti szervezeteken túl természetesen fontos szereplők a városi turizmus vonatkozásában a 
helyi szállásadók és éttermek, kiemelve közülük a Gotthard Therme Hotel & Conference 
szállodát. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata részben a multifunkcionális sportcsarnok, részben az 
Időutazó Múzeum működtetésére, továbbá a városi turisztikai tevékenységek fellendítésére 
idén hozta létre a Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Kft-t (Nonprofit Kft.). A Nonprofit 
Kft. – a képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás szerint - részt vállal a város turisztikai 
céljainak, feladatainak megvalósításában, különösen az alábbi területeken: 

- A városi turizmus fejlesztése, a helyi turisztikai beruházások ösztönzése. A sport- és 
turistaforgalom növelésével gazdasági és társadalmi fejlődés generálása, a város és 
térsége vonzerői és szolgáltatásai összekapcsolásának ösztönzése, a turisztikai kínálat 
fejlesztése. A városi sport- és turisztikai szolgáltatások és szolgáltatáscsomagok 
kialakítása, működtetése és értékesítése. 

- Turisztikai városmarketing és PR kommunikáció kiépítése. Szentgotthárd város 
számára turisztikai hírverés biztosítása, azok népszerűsítése, a helyi turizmust érintő 
minden egyéb marketing kommunikációs munka kivitelezése és végrehajtása, turisztikai 
információs kiadványok készítése. 

- A városi turisztikai feladatok ellátásához, továbbá a fenti intézmények működéséhez 
és/vagy fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati és egyéb külső források felkutatása, 
megvalósítása. 

- Szentgotthárd képviselete a szakmai kiállításokon, rendezvényeken és különböző 
fórumokon, konferenciákon.  

- Sport- és turisztikai területen kapcsolatépítés, partnerségek kialakítása. 
- A városi rendezvény- és programszervezési feladatokban, továbbá aktív szabadidő 

eltöltést elősegítő közösségi programok megszervezésében és megvalósításában való 
közreműködés. 
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Tekintettel az önkormányzattól kapott feladataira, a Szentgotthárdi Sport és Turisztikai 
Nonprofit Kft. jelezte belépési szándékát a TDM Egyesület tagjai közé, amelyet az egyesület 
jóvá is hagyott. Továbbá a TDM elnöke korábban jelezte lemondási szándékát, melyet a 
2022.06.14-i taggyűlésen be is jelentett, a taggyűlés a TDM új elnökének a Szentgotthárdi Sport 
és Turisztikai Nkft. ügyvezetőjét választotta, illetve az Elnökséget hét tagúra bővítette, az Nkft. 
és a Gotthard Therme & Conference bevonásával.  

 
II. A TDM JELENLEGI PÁLYÁZATAI ÉS A KAPCSOLÓDÓ ÖNRÉSZEK 

BIZTOSÍTÁSA 
 
A TDM az elmúlt pandémiás időszak alatt elsősorban a futó INTERREG projekteket 
koordinálta az alábbiak szerint. 

- A Mura Raba Tour nevű, az aktív turizmus, mint a Mura és a Rába közötti modern 
turisztikai Kínálat integrális részeként való megalkotását és annak elterjesztését célzó 
projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország 2014-2020 együttműködési program 
keretein belül valósult meg. A projekt tartalmát a csatolt kérelem tartalmazza. A 
pályázat benyújtását és az ennek kapcsán felmerülő önrész biztosítását a szentgotthárdi 
képviselő-testület a 188/2016. számú határozatában vállalta – igaz, az akkori 
előterjesztésben megfogalmazott aggály a viszonylag kevés konkrétum és az egyes 
részletek tisztázatlansága volt. A projekt 2021.augusztus 31-én ért véget, jelenleg a 
végelszámoltatása zajlik, a megelőlegezés és az önrész visszafizetése részletekben már 
elkezdődött, de nagyobb része még hátra van. 

- Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2014- 2020 keretében megvalósított 3 Határlos című projekt, melyből a TDM, mint 
projektpartner költségvetése 59.788,00 €. A megvalósítási időszak 2019.05.01-től 
2022.06.30-ig tart. Ez a pályázat is előfinanszírozott és az 5% önrész előteremtését az 
önkormányzattól reméli a TDM. 

 
Mindösszesen tehát 8.174 € (5.184 € + 2.989 € = jelenleg kb. 3.220.627,- Ft) önerő biztosítását 
kéri a TDM Szentgotthárd Város Önkormányzatától. A kérelemmel kapcsolatban felmerült, 
hogy a TDM által megvalósított projektrészek mennyiben kapcsolódnak csak 
Szentgotthárdhoz. Ezt követően kaptunk egy kiegészített leírást, szintén csatoljuk az 
előterjesztéshez. (2. sz. melléklet) A felsorolt, megvalósult elemeket a TDM, mint 
projektpartner valósította meg a projekteken belül. Ezek jelentős része térségi fejlesztést 
jelent(ett), több települést is érintve, néhány pedig kifejezetten más településen valósult meg: 
Orfaluban tábla állítás, Csörötneken családi nap rendezése, gombavadászat Apátistvánfalván, 
stb. Kérdésként szintén felmerült, hogy a TDM egyesület rendelkezik-e olyan pénzügyi 
tartalékkal, amelyből az önrészek – akár csak részben is – rendezhetők vagy más, érintett 
egyesületi tagok/települések is hozzájárulnak-e az önrész biztosításához? Az előterjesztés 
zárásának időpontjáig erre nem érkezett válasz a TDM egyesület részéről. 
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III. HATÉKONY RENDSZER KIALAKÍTÁSA, FELADATOK MEGHTÁROZÁSA 
 
Mint ahogy korábban is, továbbra is úgy gondoljuk, hogy a TDM szervezet fenntartását, 
erősítését, ezáltal a helyi és térségi turizmus fejlesztését támogatnunk kell. Ehhez 
elengedhetetlen a TDM tagjainak egyben tartása és az Egyesület aktivitásának növelése. Azt 
gondoljuk, hogy a TDM életre keltése által jobban ösztönözhető a turisztikai projektekben való 
részvétel és a tagok együttműködése, elősegíthetők a turisztikai beruházások. Az Egyesület egy 
új, szakértő munkaszervezet felállításával szakmai segítségnyújtást és koordinálást, hírverést 
tudna biztosítani a turisztikai piac szereplőinek. Új partnerségek kialakítására van szükség, 
illetve a tagok elégedettségének növelése, illetve új tagok toborzása kiemelt cél kell legyen. 
Emellett – már a 2022-es év hátralévő részében is - az egyesületnek komoly 
marketingtevékenységre van szüksége a pandémiás időszak turizmusra gyakorolt negatív 
hatásainak enyhítése érdekében. 
 
Az Egyesület jelenleg nem rendelkezik munkaszervezettel, a napi feladatokat a projektet 
koordináló kolléga végzi, ez a koordináció június 30-ig tart.  
 
Javaslatunk szerint: 

- A TDM és Szentgotthárd Város Önkormányzata között egy új, hosszútávú 
együttműködési megállapodást előkészítésére van szükség, meghatározva benne a 
TDM által ellátandó feladatokat.  

- Szükség van a város turisztikai koncepciójának - cselekvési tervének 
aktualizálására is. 

- A koncepcióban / cselekvési tervben pozícionálni kell a turisztikai szereplőket és 
együttműködésük módját is, a feladatok lehatárolását – finanszírozását. Ennek 
keretében a Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nkft. helyét is a rendszerben. Az Nkft. 
és az Egyesület stratégiai céljai több pontban is megegyeznek, mostantól vezetőjük is 
ugyanaz. Ahogy a korábbi években is már előrevetítettük: legalább részben közös 
munkaszervezetben gondolkodni, ahol a feladatellátás átfedésben működhet a 
mindennapokban. A hatékonyság elve is megköveteli, hogy a turisztikához kapcsolódó 
kapacitásokat egy helyre koncentráljuk és összegezzük a már meglévő és a még 
szükséges erőforrásainkat. Ennek oka nem csupán a működtetési költségek 
racionalizálása, hanem a szakmai egység(esség) megteremtése is. Igazából 
célegyenesben vagyunk: egy olyan hiánypótló szervezet hoztunk létre a Nonprofit Kft. 
által, amely elsősorban városunk turizmusáért, illetve az ezzel kapcsolatos marketing 
tevékenységekért a felelős, de segítségével a TDM egyesület évek óta megoldatlan, 
személyi kapacitáshiányon alapuló problémáját is orvosolni lehet. A Nonprofit Kft. 
bevonásával egy nagyobb, erősebb szervezetben differenciáltabb munkavégzés tudna 
megvalósulni a TDM tekintetében is. 

 
Úgy látjuk, hogy a turisztikai koncepció és cselekvési terv aktualizálására, illetve ehhez 
illeszkedve a TDM és az önkormányzat közötti hosszútávú együttműködési megállapodás 
elkészítésére 2022. őszén tudunk visszatérni. Addig is szükség van azonban a TDM 
aktivitásának növelésére, a feladatok elvégzésére, ennek keretében pedig az év hátralévő 
felében a következőkről kellene gondoskodni: 
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- Személyi feltételek biztosítása: egy kolléga részmunkaidőben, 4 órában napi szinten 
támogassa az Egyesület munkáját az operatív feladatok ellátásával 
(marketingkommunikáció, megjelenések, a pályázati projekttel kapcsolatos 
adminisztratív jellegű kötelezettségek, stb.) A TDM alkalmazza közvetlenül (4 órában), 
tekintettel arra is, hogy mint civil szervezet, kínálkozó felhívás esetén működtetési 
forrást igényelhessen meg az alkalmazás költségeire -> költsége: bruttó 1.440.000,- Ft. 

- Népszerűsítő munka keretében hirdetés, reklám, propaganda kiadásokra, ezen belül a 
Kilátó kiadvány aktualizált kiadásaira 2.000.000,- Ft-ot szán a TDM a kérelem alapján. 
A Kilátó kiadvány példányszámával kapcsolatos kérdésünkre az a kiegészítő 
tájékoztatás érkezett, hogy 5000 példány körülbelül 2,5 M Ft-ba kerül egy korábbi 
árajánlat szerint. 

 
Fentebb már írtuk, a kérelemmel kapcsolatban kérdést tettünk fel arra vonatkozólag, hogy a 
TDM egyesületnek milyen a pénzügyi háttere jelenleg, rendelkezik-e, ha igen mennyi 
tartalékkal. Az előterjesztés zárásának időpontjáig erre tájékoztatás nem érkezett. 
 
A kérelemben feltűntetett működési költségek körében „bérleti díj (raktárbérlet)” is szerepel 
240.000,- Ft összegben. Kérdésünkre azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ezt a bérleti díjat jelenleg 
/ eddig a Gotthárd-Therm Kft-nek fizette a TDM egyesület, (az önkormányzat tulajdonában 
lévő fürdőben való) kerékpártárolás címen, de ez még változhat annak fényében, hogy hova 
tudják elhelyezni ezeket az eszközöket - akkor fel is szabadulhat ez összeg és átcsoportosítható 
lenne további marketingkommunikációs kiadásokra. 
 
A TDM – a pályázati önrészek kb. 3.220.627,- Ft-ján túl – 3.000.000,- Ft működési 
támogatást kér az Önkormányzattól a fentiek megvalósítására – amennyiben a Képviselő-
testület támogatja a kérelmet, 2022. december 31-ig szóló támogatási szerződés keretében adjuk 
át a működési támogatást, 2023. január elsejétől pedig már egy új, hosszútávú együttműködési 
rendszer és megállapodás keretében történhet a finanszírozás, de ennek részleteire ősszel 
visszatérünk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
„A” variáció:  
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 
Turisztikai Egyesület (TDM) kérelmét megismerte. A Képviselő-testület a TDM 
egyesület fenntartását és működtetését, általa a térségi turisztikai együttműködést 
fontosnak tartja, ennek érdekében a következő döntést hozza: 

 
2.  

A. / - a TDM egyesület pontos pénzügyi helyzetének megismerése után a támogatási 
kérelemre visszatér. 
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B. / - támogatja a TDM egyesület működését és ehhez – támogatási szerződés 

megkötése után - a 2022. december 31-ig tartó időszakra …………….,- Ft 
támogatást biztosít a ……………….. terhére, 

- a turisztikai koncepció és cselekvési terv aktualizálására, illetve ehhez illeszkedve a 
TDM és az önkormányzat közötti hosszútávú együttműködési megállapodás 
feltételeire az év második felében visszatér, ehhez 2022. szeptember 30-ig várja a 
TDM egyesület kidolgozott javaslatait. 

 
3. A Képviselő-testület a TDM által megvalósított INTERREG projektelemek önrészével 

kapcsolatban a következő döntést hozza: 
A. / - a TDM egyesület pontos pénzügyi helyzetének megismerése után a támogatási 

kérelemre visszatér. 
B. /  
- a „Mura Raba Tour” projekt önrészét - a 188/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat alapján - 5185 EURO összegben, 
- a „3 Határlos” projekt önrészét 2989 EURO összegben  
biztosítja a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesületnek a …………….. terhére. 

 
 „B” variáció: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 
Térsége Turisztikai Egyesület (TDM) kérelmét megismerte. A Képviselő-testület a 
TDM egyesület fenntartását és működtetését, általa a térségi turisztikai 
együttműködést fontosnak tartja, ennek érdekében olyan háromoldalú 
együttműködési megállapodást kezdeményez a TDM Egyesület, a Nonprofit Kft és 
Szentgotthárd Város Önkormányzata között, melynek keretében a TDM egyesület 
részére a Nonprofit Kft ellátja a munkaszervezeti teendőket a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra.  Az együttműködési megállapodás része az is, hogy ezen időszak 
alatt az együttműködési megállapodást kötőknek el kell készíteniük Szentgotthárd 
turisztikai koncepciójának és cselekvési tervének aktualizálását - ehhez illeszkedve 
elő kell készíteni a TDM és az önkormányzat közötti hosszútávú együttműködési 
megállapodást is.  
  

2. A Képviselő-testület a TDM által megvalósított INTERREG projektelemek 
önrészével kapcsolatban a következő döntést hozza: 
A. / - a TDM egyesület pontos pénzügyi helyzetét a képviselő – testület elé kell 

tárni – ennek megismerése után a támogatási kérelemre a Képviselő – testület 
visszatér. 

B. /  
- a „Mura Raba Tour” projekt önrészét - a 188/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat alapján - 5185 EURO összegben, 
- a „3 Határlos” projekt önrészét 2989 EURO összegben  

biztosítja a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesületnek a ……………..  
terhére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               Légrády Rita Nonprofit Kft. vezető, TDM elnök 
               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
               Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
 
Szentgotthárd, 2022. június 22. 
                                                                                                       Huszár Gábor 
                                                                                                        polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: A Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap első 
pályázati ciklusában beérkezett kérelmek elbírálása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  

 
I.  

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Civil szervezeteket és 
városrészeket támogató alapnak nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) 
különített el az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 7.150.000,- Ft értékben.  
A Képviselő-testület az 56/2022. számú határozatában elfogadta a 2022. évre vonatkozó 
szabályzatot, amely jelen előterjesztés 1. számú melléklete.  
 
A 2022. évben két keretet különböztetünk meg a Civil Alapon belül, összesen 3.650.000,- Ft 
áll a civil szervezetek rendelkezésére, 3.500.000,- Ft-ból pedig a városrészek (városrészi 
önkormányzatok és az adott városrészen működő civil szervezetek közösen) gazdálkodhatnak 
úgy, hogy éves szinten maximum 500.000,- Ft jut egy-egy városrészre.  
 
A Képviselő-testület a 2022. júniusi ülésén a második megvalósítási időszak felújításaira, 
beruházásaira, programjaira beérkezett kérelmekről dönt, tehát azokról, amelyek 2022. július 
1. és 2022. szeptember 30. között valósulnak meg.  
 
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi táblázat szerinti 
kérelmek érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembevételével terjesztünk a 
Tisztelt Képviselő-testület elé. (A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez csatolt 
pdf állományban találhatóak.) 
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CIVIL KERET 

Rendelkezésre álló összeg: 2.880.700,- 

Pályázó Pályázat tárgya Igényelt 
összeg Kérelem részletezése Megjegyzés SZCIF 

javaslata 

Magyarországi 
Szlovének Szövetsége 

Nemzetközi 
művésztelep 1.000.000,- 

 
A Szövetség 2022. július 31. és augusztus 8. között 
21. alkalommal szervezti meg a Szentgotthárdi 
Nemzetközi Művésztelepet. A táborba 10-12 
művészt várnak Magyarországról, Szlovéniából, 
Olaszországból, Horvátországból és 
Spanyolországból, akik egy hétig tartózkodnak, 
alkotnak Szentgotthárdon a Szlovén Kulturális és 
Információs Központban. A művészek az 
alkotómunka mellett megismerkedhetnek 
Szentgotthárddal, a Rába-vidéki szlovén falvakkal 
és lakóikkal. Az így szerzett benyomásaik 
alkotásaikban is kifejezésre jutnak. A művészek 
számára a Szövetség biztosítja a szállást, étkezést 
és az alkotáshoz szükséges kellékeket. Az elkészült 
művekből katalógus készül és kiállítás is nyílik. Az 
Önkormányzat társszervezőként a korábbi években 
is bekapcsolódott a programba, a műalkotások fele 
ezáltal a város tulajdonába kerültek. A Szövetség 
az eddigi gyakorlatnak megfelelően kéri az idei 
tábor lebonyolításához az Önkormányzat 
támogatását.  
 

A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak.  

1.000.000,- 

Szentgotthárdi Civil 
Fórum 

Harmónia 
Egészségvédő Kör 

Újabb lépések az 
egészség útján 103.500,-  

 
A Harmónia Egészségvédő Kör egy 
egészségmegőrző programsorozat megvalósítására 
kéri az önkormányzat támogatását. Ennek első 

 
A kérelem 
első része 

nem, a 

 
 

103.500,- 
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eleme egy vezetett épületséta Budapesten a Magyar 
Zene Házában, amelynek belépőjéhez kérik az 
önkormányzat támogatását 43.500,- Ft összegben. 
A Szabályzat értelmében csak a helyben 
megvalósuló programok támogathatóak, ez alól 
kivételt a gyermekeknek szóló táborok, 
kirándulások képeznek, így a kérelem ezen része 
nem támogatható a Civil Alapból. Az utolsó 
program a szeptemberi őszköszöntő erdőtúra az 
egészségért, amelynek keretében sétát, előadást, 
egészséges ételbárt és bográcsozást terveznek. 
Ennek költsége 60.000,- Ft, amely a Szabályzat 
értelmében teljes egészében támogatható.  

második 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyugdíjas Pedagógusok 
és Barátaik Egyesülete 

Eltérő tantervű 
gyermekek 

tanulmányútja 
160.000,- 

 
Az Egyesület 18 éve patronálja az eltérő tantervű 
oktatásban részt vevő, hátrányos helyzetű 
tanulókat. Az esélyegyenlőség biztosítása 
érdekében kirándulásokat, tanulmányutakat 
szerveznek számukra, azonban a 
járványhelyzetben ez megszakadt. Idén 
gyermeknap alkalmából saját erőből és a tagság 
támogatásával ismét sor kerülhetett egy közös 
programra a Hársas-tónál. Az új tanév indulásakor 
egy kőszegi tanulmányútra szeretnék elvinni a 
gyermekeket, ahol megismerkedhetnek Kőszeg 
nevezetességeivel, a DOTTO nosztalgiavonaton 
utazva pedig a környék látnivalóival is. A 
gyermekeknek az út élmény, a látottakat 
tanulmányaik során is felhasználhatják. A 
költségek mérséklése érdekében vonattal utaznak 
Kőszegre, az igényelt támogatást erre, az 
idegenvezetésre, a DOTTO vonat és a tanulók 
vendéglátásának költségeire használják fel.  
 

A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak. 

160.000,- 
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Kultport-a Alapítvány „Antik-vár” azaz az 
olvasás reneszánsza 300.000,- 

 
Az alapítvány egy nemrég létrejött szervezet, 
amelynek célul tűzte ki a Kárpát-medence 
kulturális és természeti értékeinek 
megismertetését, közvetítését, továbbadását. A 
fiatal alapítvány tagjai lokálpatrióták, akik számos 
ötlettel igyekeznek majd tovább színesíteni a város 
kulturális életét. Első projektjük az olvasás 
népszerűsítését szolgálja, mindezt fenntartható 
módon. Tervük szerint a város több pontján 
állítanának fel régies stílusú szekrényeket, 
amelyekben könyveket helyeznének el. Ezek a 
helyszínen szabadon olvashatók, elvihetők, 
visszavihetők, cserélhetők lennének. Tervezett 
helyszínek: Liget, Várkert, Színház, Óvoda, illetve 
befogadó vendéglátóhelyek. A támogatásból 6 db 
szekrény kihelyezését oldanák meg, a kihelyezett 
könyvtárak folyamatos feltöltését az alapítvány 
vállalja.  
 

A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak. 

200.000,- 

BEÉRKEZETT IGÉNY ÖSSZESEN:  1.573.500,-  

 
 
A civil keret vonatkozásában beérkezett kérelmek támogatásánál célszerű figyelembe venni, hogy az éves keretet arányosan osszák fel, tehát, hogy 
minden ciklusban elegendő összeg álljon rendelkezésre. Általában a júniusi döntésre érkezik a legtöbb és magasabb összegű pályázat, ezt követi a 
szeptemberi, majd az áprilisi. Kérjük, ezekre tekintettel hozzák meg döntésüket.  
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VÁROSRÉSZI KERET 

Rendelkezésre álló összeg: 2.157.600,- 

Pályázó Pályázat tárgya Igényelt 
összeg Kérelem részletezése Megjegyzés SZCIF 

javaslata 

Farkasfa Városrészi 
Önkormányzata Falunap 250.000,- 

Falunap szervezéséhez kéri az önkormányzat 
támogatását a városrész, amelyre a tervek szerint 
július 9-én kerülne sor. Kulturális programok 
megvalósítására, hangosításra, színpadra és 
fellépőre kell kiadásokkal számolni, ezek 
fedezéséhez igénylik a városrészi keretből 
rendelkezésre álló 250.000,- Ft összeget.  

A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak.  

250.000,- 

Máriaújfalu Városrészi 
Önkormányzata 

Városrészi családi nap 
és falunap 

200.000,- 
és 

300.000,- 

A közösségi összetartás és összetartozás erősítése 
céljából szervezi meg a városrészi önkormányzat a 
Máriaújfaluért Egyesülettel közösen a Városrészi 
családi napot, amelynek keretében főzőverseny, 
csapatjátékok és színvonalas gyermekműsorok 
lesznek. Erre 200.000,- Ft-ot igényelnek.  
A falunap szintén az egyesülettel közös 
szervezésben valósul meg kulturális és 
gyermekprogramokkal a középpontban. Ehhez 
300.000,- Ft-ra van szükségük.  

A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak. 

 
 
 
 
 

500.000,-  
 
 
 
 
 

Rábatótfalu Városrészi 
Önkormányzata 

Játszótér fejlesztése és 
esőbeálló építése 500.000,- 

Az önkormányzat költségvetésében is tervezett 
városrészi játszótér fejlesztéséhez kapcsolódó 
projekt célja egy fedett kerti kiülő kialakítása, 
várhatóan augusztus-szeptember folyamán. Az 
igényelt 500.000,- Ft ehhez a kiadáshoz biztosítana 
fedezetet.  

A kérelem 
megfelel a 
szabályzat 

előírásainak. 

500.000,-  
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BEÉRKEZETT IGÉNY ÖSSZESEN:  1.250.000,-  

 
 

A városrészi keret vonatkozásában beérkezett kérelmek mindegyike támogatható, éves keretük rendelkezésre áll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 

Egyéb információk 
 

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 Szentgotthárdi Civil Fórum a beérkezett kérelmeket véleményezte, javaslataikat a 2. sz. 
melléklet tartalmazza.  
 

II. 
 

Szentgotthárd-Rábafüzes Városrészi Önkormányzata azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy az áprilisi ülésen, a városrészen kialakított közösségi tér fejlesztésére megítélt 
500.000,- Ft-os támogatás felhasználása kapcsán a 2022. június 30-i határidőt 2022. december 
31-re módosítani szíveskedjenek. Kérésüket azzal indokolják, hogy az előbbi határidőig nem 
kivitelezhető a tervezett beruházás.  
 
Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata szintén határidő módosítására, illetve a 
felhasználási cél kiegészítésére nyújtott be kérelmet. A két városrész közösségi tereit 
fejlesztenék virágosítással, parkosítással, padok beszerzésével. Ezt a tervet azonban a 
szerződésben megadott határidőig (2022. június 30.) nem tudják teljesíteni, ezért szeretnék 
kérni, hogy a megvalósítás határidejét 2022. december 31. napjára módosítani szíveskedjenek. 
Emellett a padok olcsóbbak lesznek, mint számolták, ezért a maradványból szeretnének egy 
tűzzsámolyt is vásárolni. 
 
A két városrészi önkormányzat kérelmét a 3. sz. melléklet tartalmazza.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 
szíveskedjen! 

 
Határozati javaslat: 

 
        
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil és városrészi alap keret 
terhére a(z) 
 

a.) Magyarországi Szlovének Szövetsége 21. Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep 
szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2022. 
július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. október 31.    
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b.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör egészségmegőrző 
programjának szervezésére irányuló kérelmét…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a 
Pénzügy 2022. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. október 31.  
 
 
 

c.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete patronált gyermekek részére 
tanulmányút szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a 
Pénzügy 2022. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. október 31.  
 

d.) Kultport-a Alapítvány „Antik-vár” elnevezésű projekt megvalósítására irányuló 
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2022. július 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. október 31.  
 

e.) Farkasfa Városrészi Önkormányzata falunap szervezésére irányuló kérelmét …….. 
Ft-tal támogatja.  
A támogatási célhoz kapcsolódó számlákat azok kiállítását követően haladéktalanul el 
kell juttatni a civil referens részére.   
 

f.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata városrészi családi nap és falunap 
szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja.  
A támogatási célhoz kapcsolódó számlákat azok kiállítását követően haladéktalanul el 
kell juttatni a civil referens részére.   
 

g.) Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata játszótér fejlesztésére és esőbeálló 
építésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja.  
A támogatási célhoz kapcsolódó számlákat azok kiállítását követően haladéktalanul el 
kell juttatni a civil referens részére.   
 

h.) Rábafüzes Városrészi Önkormányzatának kérelmét támogatja, a városrészen 
kialakított közösségi tér fejlesztésére fordítható 500.000,- Ft-os támogatás felhasználási 
határideje 2022. december 31. napjára módosul. A korábban megkötött támogatási 
szerződést ennek megfelelően módosítani szükséges.  
 

i.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzatának kérelmét támogatja, a városrészek 
közösségi tereinek fejlesztésére fordítható 410.000,- Ft-os támogatás felhasználási 
határideje 2022. december 31. napjára módosul, illetve a felhasználási cél kiegészül egy 
tűzzsámoly beszerzésével. A korábban megkötött támogatási szerződést ennek 
megfelelően módosítani szükséges.  
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Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 
 
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat IV. pontját figyelembe véve:      
                azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 
Szentgotthárd, 2022. június 16. 
 
 Huszár Gábor 
 polgármester 
 
Ellenjegyzem: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző 
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1. sz. melléklet 
SZABÁLYZAT 

a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap  
2022. évi felosztásához 

I. Bevezető rendelkezések 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi 
költségvetése Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap (a továbbiakban: Alap) 
megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet tartalmaz, amelyből a szentgotthárdi civil 
szervezetek, alapítványok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, valamint városrészek 
számára nyújtható támogatás.  
 

2. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön önkormányzati döntés alapján megkötött 
támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A támogatással a támogatottaknak el kell 
számolniuk.  

 
3. Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja 

fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az 
előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.  

 

II. Rendelkezésre álló keretek 
 

1. Civil keret:  
1.1. A civil keretből a III./2.1., 2.2. és 2.3. pontban jelzett szervezetek igényelhetnek 

támogatást. 
1.2. Keretösszeg: 3.650.000,- Ft 

 
2. Városrészi keret:  

2.1.  A városrészi keretből a városrészi önkormányzatok és a városrészeken működő civil 
szervezetek igényelhetnek támogatást, városrészenként legfeljebb évi 500.000,- Ft 
összegben. 

2.2. Keretösszeg: 3.500.000,- Ft  
 

III. A pályázat menete 
 

1. Az Alapból pályázat útján nyerhető el támogatás. 
2. Pályázatot nyújthat be:  
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2.1. az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány, melynek a székhelye 
Szentgotthárdon van és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének,  

2.2. a szentgotthárdi római katolikus, református és evangélikus egyházközösségek is 
ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint a civil szervezetek (kivétel a 
mérlegbeszámoló letétbe helyezése),  

2.3. Szentgotthárdon működő nemzetiségi önkormányzatok 
2.4. városrészi önkormányzatok. 
2.5. Az előző pontokban megjelölt pályázat benyújtására jogosult szervezetek a szabályzat 

további pontjaiban együttesen említve: szervezet.  
 

3. Pályázat a helyben megvalósuló programokra (kivételek: lentebb) nyújtható be az alábbi 
témakörökben: 
 
3.1. Kulturális, közművelődési feladatok, közösségi élet 

3.1.1. Idősek napi programok szervezése 
3.1.2. Hangversenyek, zenei, színházi, művészeti programok szervezése 
3.1.3. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 
3.1.4. Mikulás, adventi, karácsonyi stb. programok szervezése 
3.1.5. Közösségépítő kulturális programok szervezése 
3.1.6. Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó stb.) 
3.1.7. Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának 

szervezése, amely helyben valósul meg és nem zárt 
3.1.8. A közösséget érintő reprezentációs tevékenység (ajándékcsomagok, közösségi 

főzés, vendéglátás stb.)  
 

3.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 
3.2.1. Nyári táborok, kirándulások szervezése (gyermekeknek szóló, nem csak helyben 

megvalósuló) 
3.2.2. Közösségi életet erősítő, oktatáshoz kapcsolódó programok szervezése 
3.2.3. Egyéb oktatási feladatok szervezése 

 
3.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

3.3.1. A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló 
egészségfejlesztő, egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós 
előadások szervezése stb.) 

 
3.4. Ismeretterjesztő feladatok 

3.4.1. Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait 
érintő ismeretterjesztő előadások szervezése bármilyen témakörben 

 
3.5. Szabadidősport szervezése 

3.5.1. Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, 
sportesemények szervezése a szabadidő sport területén 
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3.5.2. Egyéb sportesemények, sportprogramok szervezése 
 

3.6. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, fejlesztése  
3.6.1. a város intézményeinek, nevezetességeinek, természeti és egyéb értékeinek 

fejlesztésére irányuló tevékenységek, 
3.6.2. a város nevezetességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek, 
3.6.3. helytörténeti kutatások folytatására és eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek 
 

3.7. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai, illetve ausztriai határ közeli 
településeken, Szentgotthárd testvérvárosaival 

3.7.1. Közös kulturális, oktatási programok, szabadidősport rendezvények szervezése.  
 

3.8. Környezetvédelem, élhető város 
3.8.1. A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program 

megvalósításában való szerepvállalás  
3.8.2. Környezetvédelemmel kapcsolatos programok szervezése 
3.8.3. Környezetszépítés, parkosítás, virágosítás 

 
3.9. Infrastrukturális fejlesztések, beszerzések 

3.9.1. A közösségi élet színterének fejlesztése, karbantartása 
3.9.2. A közösségi élethez szükséges eszközök beszerzése 
3.9.3. Emlékhelyek gondozása 

 
4. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:  

4.1. szabályosan kitöltött támogatásigénylő lap, 
4.2. írásos kérelem a program / megvalósítandó cél részletes bemutatásával, 
4.3. beszámoló a szervezet előző évi tevékenységéről, 
4.4. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
szóló nyilatkozat, 

4.5. közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségről, 
4.6. a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. 

§-a értelmében az Országos Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló 
feladását igazoló postai feladóvény másolatát, elektronikus úton benyújtott beszámoló 
esetében az erről szóló igazolás.  
 

5. Megvalósítási időszakok, a pályázatok beérkezésének határideje, az elbírálások időpontja, 
elszámolási határidők: 

 Beérkezési határidő Elbírálás 
időpontja 

Elszámolási 
határidő 

1. megvalósítási időszak 
2022. április 1. –  
2022. június 30. 

2022. április 13.  2022. áprilisi 
testületi ülés 2022. augusztus 15.  
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2. megvalósítási időszak 
2022. július 1. –  

2022. szeptember 30. 
2022. június 10. 2022. júniusi 

testületi ülés 2022. november 15.  

3. megvalósítási időszak 
2022. október 1. –  

2022. december 31.  
2022. szeptember 9. 2022. szeptemberi 

testületi ülés 2022. december 31.  

 

6. A pályázatoknak az előző pontban jelzett határidőkig kell beérkezniük az alábbi módok 
valamelyikén:  
6.1. személyesen: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, I. emelet 22. iroda 
6.2. e-mailben: szep.renata@szentgotthard.hu 
6.3. postai úton: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, 9970 Szentgotthárd Széll 

K. tér 11. (Figyelem! A III./5. pontban jelzett dátum a pályázat BEÉRKEZÉSÉNEK 
határideje!) 
 

7. A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a szervezetektől érkező kérelmeket a 
Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni kell. Ez alól 
kivételt képez a Szentgotthárdi Civil Fórum saját kérelme. A Fórumnak a véleményét úgy 
kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést 
előkészítő Hivatalba. A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum 
véleményét. Amennyiben a Fórum nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető 
és elbírálható.  
 

8. Hiánypótlás: 
8.1. Hiányosan beérkező pályázatok esetén a civil referens elektronikus úton hiánypótlást 

küld az adott civil szervezet részére.  
8.2. A hiánypótlás beérkezésének határideje minden esetben a hiánypótlás kiküldését 

követő 5. munkanap. (A hiánypótlás kiküldését követő 5. munkanapon postára adott 
hiánypótlás nem érvényes!)  

8.3. Amennyiben a megadott határidőig a szervezet nem pótolja a hiányzó 
dokumentumokat, úgy az adott kérelmet a Bizottságok és a Testület nem veszi 
figyelembe a döntés során.  
 
 

IV. Szerződéskötés, módosítási igény 
 

1. Szerződéskötés:  
1.1. Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén 

a támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket, 
támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló 
beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést 
kezdeményez. 

mailto:szep.renata@szentgotthard.hu
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1.2. Testület döntését követően a civil referens írásban (elektronikus vagy postai úton) 
tájékoztatja a szervezeteket a pályázatok eredményéről. Az értesítés során megjelöli a 
támogatási szerződés aláírására szánt időintervallumot.  

1.3. Az a szervezet, amely a megjelölt időpontban nem írja alá a támogatási szerződést, 
vagy akadályoztatásáról nem értesíti a civil referenst, elesik a támogatástól.  

2. Módosítás:  
2.1. Amennyiben a körülmények indokolttá teszik, a kérelemben megfogalmazott cél és a 

felhasználás időpontjának módosítására egy alkalommal van lehetőség. A felhasználás 
újabb időpontjának is a tárgyévre kell esnie, tehát az elnyert támogatás összegét nem 
lehet továbbvinni a következő évre.  

2.2. A módosítást írásban kell benyújtani, majd a Testület legközelebbi ülésén elő kell 
terjeszteni.  

2.3. Amennyiben a Testület a módosítási kérelmet elfogadja, úgy a támogatási szerződést 
az új döntésnek megfelelően módosítani kell.  

2.4. A szerződés módosítására a IV./1. pontban megfogalmazottakat kell alkalmazni.  
 

V. Elszámolás 
 

1. A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében 
megjelölt célra fordíthatja.  
 

2. Az elszámolás menete:  
2.1. A támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelően bizonylatokkal és 

írásos beszámolóval és a Hivatal által rendelkezésre bocsátott elszámoló lapon köteles 
igazolni.  

2.2. A számlák kizárólag záradékolva fogadhatók el, a benyújtott bizonylatokra 
maradéktalanul fel kell vezetni: „Elszámolva ….. sz. képviselő-testületi határozat 
alapján, a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap terhére”. 
 

3. Elszámolható költségtételek:  
3.1. művészi, fellépői, előadói tiszteletdíj 
3.2. sátorbérlés, hangosítás, technikai költségek 
3.3. nyomdai költség 
3.4. terembérlet 
3.5. vendéglátás, ajándékozás, dekoráció költsége 
3.6. eszközbeszerzés 
3.7. útiköltség, szállás (kizárólag táborokhoz, kirándulásokhoz kapcsolódóan) 
3.8. felújítási, karbantartási költségek 
3.9. virágosításhoz, parkosításhoz kapcsolódó költségek. 

 
4. Amennyiben a megkötött támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első írásos 

felszólításig a támogatott szervezet nem számol el a felhasználásról akkor a támogatást 
köteles az Alapba visszafizetni.  
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5. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak megfelelő, a 
támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles visszafizetni.  

 

VI. Záró rendelkezések  
 

1. Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 
1.1. amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  
1.2. amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  
1.3. amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 
1.4. amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn, illetve, ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az 
ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,  

1.5. amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját 
határidőben nem helyezte letétbe.  

 
Jelen szabályzatot a Képviselő-testület 56/2022. számú határozatában fogadta el 2022. március 
30-án, hatályos 2022. december 31-ig.   
 
Szentgotthárd, 2022. március 30.         
            
                                            Huszár 
Gábor 
                                polgármester 
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2. 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 Civil Alapra 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 által megvalósítani kívánt 
program fontosságát a város életében és hogy milyen széles kört érint megvalósulása esetén.  
 
A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok figyelembevételével, a kérelmek vonatkozásában a 
következő javaslatot teszi:  

 
A civil szervezetek által szervezett programok költségeihez való támogatás nyújtása a szabályzat szerint 
is javasolt: 
 

1. A Kulturport-a Alapítvány új szervezet a város civil szervezetei sorában, az általa tervezett 
eszköz beszerzés új színfoltja lehetne a városnak. Első körben 3-4 szekrény beszerzését 
javasolnánk és amennyiben pozitív tapasztalatok lesznek az elhelyezés tekintetében, később 
bővíthető lenne az elhelyezés. Javasoljuk 200 000,- Ft támogatás nyújtását.  

2. A Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület kérelmét a patronált eltérő tantervű oktatásban 
résztvevő gyerekek részére kirándulás szervezése, támogatásra érdemesnek találjuk, javasoljuk 
a kért 160 000,- Ft támogatás biztosítását. 

3. A Harmónia Egészségvédő Kör kérelmét „Újabb lépések az egészség útján” programjaira 
103 500,- Ft támogatást kér támogatásra érdemesnek találjuk, javasoljuk a kért támogatás 
biztosítását. 

4. A Magyarországi Szlovének Szövetsége 21. Művésztelep költségeihez kér 1 000 000,- Ft 
támogatást. Javasoljuk a biztosítását.  

 
Városrészi és egyéb programok és eszköz beszerzések a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 
 
5. Máriaújfaluért Egyesület „Városrészi családi nap” programra 200 000 Ft   támogatást 

javasoljuk megadni. 
6. Máriaújfaluért Egyesület „Falunap”  programjára  kért, 300 000,- Ft  támogatást javasoljuk 

megadni. 
7. Rábatótfalu városrészi önkormányzat eszközbeszerzését 500 000,- Ft összegben javasoljuk 

támogatni. 
8. Farkasfa Városrészi Önkormányzat Falunap programra kért támogatás 250 000,- Ft 

összegben javasoljuk megadni.  
 
Szentgotthárd, 2022. június 17. 
 
     Tisztelettel: 
        Cziráky László 

 SZCIF elnök 
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3. sz. melléklet 
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Tárgy: Gotthárd-Therm Kft. felügyelő bizottsági tagsági jogviszony 
rendezése 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 129/2017. számú képviselő-
testületi határozatával Komáromi Józsefet (9970 Szentgotthárd, Kossuth L út 51.) szám alatti 
lakost választotta meg a Gotthárd-Therm Kft. felügyelőbizottsági tagjának. A képviselő-testület 
döntése értelmében a tagsági jogviszonya 2022. május 31. napjáig tartott, ám helyére tagot a 
tulajdonos eddig nem választott. A felügyelő bizottság ettől még határozatképes, viszont a 
tisztség betöltéséről dönteni kell. Mivel a Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonban áll, így 
ebben a kérdésben a Képviselő-testület az illetékes. A fenti körülmények figyelembevételével 
a felügyelő bizottság működéséhez szükséges teljes létszámot biztosítani kell. Komáromi 
József a megbízatást a továbbiakban nem vállalja – nyilatkozata szerint életkorára való 
tekintettel. A végzett munkájáért köszönet illeti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Komáromi 
József felügyelőbizottsági tagsága a Gotthárd-Therm Kft.-nél 2022. május 31. napján 
megszűnt.  
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 29. napjától 2027. 
június 28. napjáig NÉV, ÉDESANYJA LEÁNYKORI NEVE, LAKCÍM szám alatti lakost a 
Gotthárd-Therm Kft. felügyelő-bizottsága tagjának megválasztja.  
 

A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának 11. pontjában a 
felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó felsorolást olyképpen módosítja, hogy:  
„Komáromi József (édesanyja leánykori neve: Szivós Gizella,) Szentgotthárd, Kossuth L 
út 51.  szám alatti lakos.  A jogviszony kezdete: 2017. június hó 01. nap., a jogviszony vége: 
2022.  év május hó 31. nap” szövegrészt törli és helyébe a következő szöveg lép: 
„…………………. (édesanyja leánykori neve: ……………….) ………………………………. 
szám alatti lakos.  
A jogviszony kezdete: 2022. június hó 29. nap., a jogviszony vége: 2027. év június hó 28. 
nap” 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

           Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

Szentgotthárd, 2022. június 20. 
                                                                                                          Huszár Gábor 
                                                                                                           polgármester 
Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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Tárgy: Közös önkormányzati hivatal megállapodás módosítása 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2021. június 29 -i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2013. februárjában elfogadott 12/2013. számú 
képviselő-testületi határozatával nyilvánította ki szándékát, hogy közös önkormányzati hivatalt 
hoz létre 2013. március 01. napjától Szentgotthárd Város Önkormányzattal. Elfogadásra került 
a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás is. 
 
A megállapodás 2016.10.27-én egy alkalommal került módosításra az 55/2016 számú 
határozattal. 
 
Jelen előterjesztés részét képező 2. számú módosításban a megállapodás kiegészítésére lenne 
szükség. Első sorban arra tekintettel, hogy az Apátistvánfalva önkormányzat tulajdonát képező 
buszra vonatkozóan nincsen rendelkezés a megállapodásban – ugyanakkor a gyakorlatban a 
buszt gyakran vesszük igénybe így ezt a kérdést a megállapodásban rendezni kellene. 
Apátistvánfalva Önkormányzatának képviselő – testülete ebben a hónapban tárgyalja a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal előző évi működéséről szóló beszámolót és 
ennek kapcsán ott kerül sor ennek tárgyalására is. Erre tekintettel terjesztjük elő ezt a kérdést 
most Szentgotthárdon is.  
A Hivatal működésében vannak olyan események (pl.: továbbképzés, ahol magasabb 
létszámmal vesz részt a Hivatal, nagyobb tárgy szállítása), amikor célszerű az apátistvánfalvai 
önkormányzat tulajdonában álló gépjármű / busz igénybevétele. Azért is célszerű a jármű 
használatának rendezése, mert a Közös Hivatali működés miatt folyamatos a kapcsolattartás, 
így az igények kezelése is sokkal rugalmasabban tud működni, mint egy külső szolgáltatóval. 
Az igénybevétel feltételeit rögzíteni szükséges, így a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás kiegészül a gépjármű használatával. Természetesen ez a napi 
munkában ténylegesen nem jelent változást, a busz továbbra is változatlanul szolgálja 
Apátistvánfalva önkormányzati feladatait is.  
 
Az időközben történt törvényi változások miatt a megállapodásból törölni kell az építéshatósági 
feladatokat miután azok ebben a formában megszűntek és megnevezéssel megszűntek.  
Az Apátistvánfalvai Önkormányzat adó- költségvetési-, és pénzügyi műveletek Csoportja 
megnevezést is törölni kellene a megállapodásból, mert az apátistvánfalvai költségvetési- és 
pénzügyeket nem külön csoport formájában intézzük, hanem a feladatok ügyintézők között 
vannak szétosztva, akik így nemcsak apátistvánfalvai ügyeket intéznek. Ez a gyakorlatban évek 
óta így van, külön csoportként szervezni nem érdemes.  
 
Az előterjesztéshez csatolásra került 1. számú mellékletként a jóváhagyásra váró szerződés-
módosítása. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 
szíveskedjen. 

 
Határozati javaslat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az Előterjesztés 
1. számú melléklete szerint jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el: ………………….. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

               
Szentgotthárd, 2022. június 20. 
 
                                  
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 

  



 

89 

1. számú melléklet 
 
 

A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 
MEGÁLLAPODÁS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
mely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll 
Kálmán tér 11., képviseli: Huszár Gábor polgármester), 
másrészről Apátistvánfalva Község Önkormányzata (9982 Apátistvánfalva, Fő u. 107., 
képviseli: Fodor Sándor polgármester) 
között, az általuk 2013.02.28-án a közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyban megkötött 
megállapodás módosítására, az alulírott napon és helyen, alábbi feltételekkel: 
 

1.) A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy 2013.02.28-án a közös önkormányzati hivatal 
létrehozása tárgyban megállapodást kötöttek egymással, melyet 2006.10.27-én egy 
alkalommal módosítottak. 
 

2.) A Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy a megállapodás 1. Általános 
kérdések f. pontja A működés alapkérdései az alábbi szöveggel egészül ki:  

 
„Apátistvánfalva Községi Önkormányzat a tulajdonában levő KHH-479 forgalmi 
rendszámú VW Transporter típusú mikrobuszt igény esetén a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére rendelkezésre bocsájtja. A 
Hivatal tele tankkal veszi át a gépjárművet, illetve tele tankkal adja vissza a tulajdonos 
részére. A tankolás költségeit a használat ideje alatt a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal viseli a saját költségvetése terhére. Hivatali igénybevétel esetén 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat további költségtérítésre nem tart igényt. 
Abban az esetben, ha a Hivatali igénybevétel során keletkezik kár a járműben, akkor 
annak megtérítéséról a Hivatal gondoskodik.  

 
3.) A megállapodás d. A hivatal felépítése az alábbiak szerint változik: 

„ 

II. A törzskari vezetők által irányított területek 
 

1. Városüzemeltetési vezetőhöz tartozó területek és csoportok: 
 

1.1.) Építéshatóság 
1.1.) Közszolgáltatási- és vagyongazdálkodási csoport 
1.1.1.) Kommunális ügyek 
1.1.2.) Közüzemek ügyei 
1.1.3.) Közterületi ügyek 
1.1.4.) Lakás- és helyiséggazdálkodás 
1.1.5.) Vagyongazdálkodás 
1.1.6.) Intézmények működtetése 
1.1.7.) Épületüzemeltetés, gondnoki feladatok, fénymásolás, bérmásolás 
1.2.) Közterület-felügyelet 
 

2. Pénzügyi vezetőhöz tartozó területek és csoportok: 
 

2.1.) Adócsoport 
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2.2.) Költségvetési csoport 
2.2.1.) Önkormányzati költségvetés 
2..2.2.) Nemzetiségi önkormányzatok költségvetései 
2.2.3.) Kistérségi társulási költségvetés 
2.3.) Pénzügyi műveletek csoportja 
2.3.1.) Számlázás, utalványozás 
2.3.2.) Házipénztár 
2.3.3.) Intézmények pénzügyi műveletei 
2.3.4.) Térítési díjak beszedése 
2.3.5.) Leltárkezelés, analitikus könyvelés 
2.3.6.) Kataszteri nyilvántartás” 
2.4.) Apátistvánfalvai Önkormányzat adó- költségvetési-, és pénzügyi műveletek 
Csoportja 

 
4.) A jelen szerződésmódosításban foglalt változások 2022. július 01. naptól lépnek 

hatályba.  
 

5.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései és részei változatlan 
tartalommal érvényben maradnak. 

 
6.) Jelen szerződésmódosítás a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, az 

üzemeltetési szerződés jelen szerződésmódosítással együtt érvényes.  
 
Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Szentgotthárd, 2022.  július 1. 

 
 
 

……………………………………… 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor  
polgármester 

 
 

………………………………… 
Apátistvánfalva Község Önkormányzata 

Képv.: Fodor Sándor  
polgármester 

 
 

…………………………………… 
Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Rendelőintézet Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Költségvetés Gazdálkodási Rendszerben történt május 10-ei fejlesztések értelmében a 
Pénzügyi Iroda munkatársai csak olyan kormányzati funkciót használhatnak a könyvvezetés 
során, amelyek az adott intézmény törzskönyvi nyilvántartásában szerepnek. A májusi testületi 
ülésen döntött a Képviselő-testület az intézmények törzskönyvi nyilvántartásának 
módosításáról. A törzskönyv végleges átvezetéséhez szükség van az alapító okiratok 
módosítására is. 
 
A Rendelőintézet módosító okiratát és a módosítással egybeszerkesztett alapító okiratát az 
előterjesztés 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. 
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal módosító okirata és a módosítással 
egybeszerkesztett alapító okirata az előterjesztés 3. és 4. számú mellékletében található. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 

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

Szentgotthárd alapító okiratának módosító okiratát az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint a ……. okiratszámon jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

                         törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az 
előterjesztés 2. számú melléklete a ………. okiratszámon jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

                        törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosító okiratát az előterjesztés 3. 
számú melléklete szerint a ……. okiratszámon jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

                         törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
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4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete a ………. okiratszámon jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

                        törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
Szentgotthárd, 2022. június 16. 
 
                                        dr. Gábor László 
                                          Önk. és Térségi Erőforrások v. 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1.sz. Melléklet 
Okirat száma: /2022. 

 

Módosító okirat 
A Rendelőintézet Szentgotthárd Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 
2018. február 7. napján  kiadott Szt/368-2/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
…………/2022.  számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom: 
 

1. Az Alapító okirat 4.1 pontja pontosításra kerül az alábbiak szerint: 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, az ellátási területére kiterjedően 
egészségügyi ellátás 
 

2. Az Alapító Okirat 4.4 pontja új kormányzati funkcióval egészül ki, a további 
sorszámozás értelem szerű megváltoztatásával: 

 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

17 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, 
járványügyi ellátás 

19 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó 
programok 

 
3. Az Alapító Okirat 5.1 pontban szereplő költségvetési szerv vezetőjének 

megbízási rend szövegezés helyébe az alábbi tartalom kerül: 
 
Az intézményvezetőjét Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázat útján nevezi ki, az 2020. évi C. tv. alapján egészségügyi szolgálati 
jogviszonyba, 5 éves időtartamra 
 

4. Az Alapító Okirat 5.2 pont 1. sorában szereplő foglalkoztatási jogviszony 
módosításra kerül: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 
törvény 

 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 

Kelt: Szentgotthárd, 2022. június . 

P.H. 
Huszár Gábor polgármester 
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2. sz. Melléklet  

Okirat száma:……/2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Rendelőintézet 
Szentgotthárd alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Rendelőintézet Szentgotthárd 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi út 18. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1  9970 Szentgotthárd, Rákóczi út 5. 
2  9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4. 
3  9970  Szentgotthárd, Füzesi út. 3. 
4  9970 Szentgotthárd, Arany János utca. 2.  
5  9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996. 01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata   
2.2.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 
2.3.   A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 
 megnevezése székhelye 

1 Rendelőintézet Szentgotthárd 9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 18. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata  Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

3.2      A költségvetési szerv fenntartójának  
            3.2.1.   megnevezése:  Szentgotthárd Város Önkormányzata  
            3.2.2.   székhelye :   9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, az 
ellátási területére kiterjedően egészségügyi ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
2 041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
4 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
5 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
6 072111 Háziorvosi alapellátás 
7 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
8 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 

  9 072311 Fogorvosi alapellátás 
10 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
11 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 
12 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
13 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
14 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
15 074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 
16 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
17 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
18 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
19 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:   
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Szentgotthárd, valamint az egészségügyi ellátást, illetve szolgáltatást igénybevevő, vele 
együttműködési megállapodást kötő önkormányzatok. 

 
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézményvezetőjét Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat 
útján nevezi ki, az 2020. évi C. tv. alapján egészségügyi szolgálati jogviszonyba, 5 éves 
időtartamra. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 
törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

3 

közfoglalkoztatotti jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvény 
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3.sz. Melléklet 
Okirat száma:…./2022 

Módosító okirat 
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-
testülete és az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2022. június 
... napján  kiadott  …../2022. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján - a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
…………/2022. számú és Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
………../2022. számú határozatára figyelemmel -  a következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az Alapító Okirat 4.4 pontja új kormányzati funkcióval egészül ki, a további sorszámozás 
értelem szerű megváltoztatásával: 

 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

12. 013210 Átfogó tervezési és statisztikai 
szolgáltatások 

 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Szentgotthárd, 2022. június   
P.H. 

Huszár Gábor polgármester  

 
P.H. 

Fodor Sándor polgármester  
 
 
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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4.sz. Melléklet 

Okirat száma:…… /2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a, alapján a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

5.1. A költségvetési szerv 
5.1.1. megnevezése: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

5.2. A költségvetési szerv 
5.2.1. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
5.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Apátistvánfalvai Kirendeltsége 

9982 Apátistvánfalva, Fő út 107. 

6. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

6.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.03.01. 

6.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
 megnevezése székhelye 

1 Szentgotthárd Város Önkormányzata 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
2 Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 9982 Apátistvánfalva, Fő út 107. 

 
 
6.3.   A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 
1 Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

2 Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu 
Községek Körjegyzősége 

9982 Apátistvánfalva, Fő út 143. 
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7. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

7.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
7.1.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7.1.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

8. A költségvetési szerv tevékenysége 

8.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az 
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A 
hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 
történő együttműködésének összehangolásában. 

8.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

8.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó 
egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Szentgotthárd és 
Apátistvánfalva települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult 
települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és 
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Apátistvánfalva településen a közös 
hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 

8.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 

4 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

6 031030 Közterület rendjének fenntartása 

7 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

8 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

10 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

11 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
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12 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

8.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szentgotthárd város közigazgatási 
területe, Apátistvánfalva község közigazgatási területe, a Szentgotthárdi kistérség területe 

9. A költségvetési szerv szervezete és működése 

9.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83.§-a, 
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően történik. Az érintett települések polgármesterei – pályázat alapján 
határozatlan időre – nevezik ki a jegyzőt. A jegyző kinevezéséhez az érintett települések 
polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. 

9.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

3 megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

4 
közfoglalkoztatotti jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 
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Tárgy: Zárt kutyafuttató létesítése Szentgotthárdon 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2022. június 29-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Előzmények 
 
Bartakovics Andrea önkormányzati képviselő az előterjesztés 2. számú mellékletéhez csatolt, 
273 fő aláírását tartalmazó írásbeli kérelmet juttatott el az önkormányzathoz, amelyben az 
aláírók kérik Szentgotthárd területén egy zárt kutyafuttató kialakítását. Az aláírók sorában 
találunk olyanokat is, akiknek nincs szentgotthárdi lakcíme így vélhetően egy kutyafuttató 
kialakítása a városbaban őket kevésbé érintené – de a lényeg, hogy az aláírók többsége viszont 
szentgotthárdi kutyatartó, kutyabarát. 
 
A zárt kutyafuttató kialakításának indokai 
 
A kérelemben azzal indokolják a zárt kutyafuttató létesítését, hogy a város területén nagyon sok 
kutyatartó él – közülük sokan lakásban tartják kutyáikat -, akik mások zavarása nélkül szeretnék 
kedvenceiket időnként szabadon játszatni, póráz nélkül biztonságos körülmények között 
szaladgálni hagyni. Szentgotthárdon a 2019-ben megtörtént ebösszeírás alapján 850 kutyát 
vettünk nyilvántartásba, a legújabb összeírás most van folyamatban. A kutyák egészséges 
fejlődéséhez, szocializációjához, s nyugodt viselkedéséhez a szabad mozgás (futás, labdázás) 
mellett szükséges más kutyák társasága, a kutyák együttes játéka is. Szentgotthárdon jelenleg 
nyitott kutyafuttatók vannak kijelölve (töltések, vápa csatorna stb.), ahol szabadon 
futkározhatnak a kutyák. Ezeken a helyeken egyrészt sok a vad, ami a kutyákat ingerli és akár 
a vadak üldözésére – kerítés hiányában – szökésre is késztetheti. Másrészt a jelenleg kijelölt 
kutyafuttatókat mások, más célra is szívesen használják (séta, futás stb.), akiket sokszor 
megrémiszti több kutya szabadon futtatása és ez rendszeres konfliktusos helyzeteket is teremt. 
Tény, hogy azokban az országokban, ahol városi körülmények között – sok esetben lakásokban 
- egyre több kutyát tartanak rájöttek a zavartalan kutyafuttatás fontosságára és elkezdtek ehhez 
megfelelő, körbekerített létesítményeket kialakítani. Ugyanez figyelhető meg Magyarországon 
is. Először a nagyobb városokban, mára már a kisebb városokban is sorra alakítanak ki zárt 
kutyafuttatókat. Hozzánk legközelebb ismereteink szerint Körmenden van ilyen néhány éve.  
  
Zárt kutyafuttató lehetséges helyszíne: 
 
2022. június 14-én a kérelmezők képviselőivel egy helyszíni bejárást tartottunk a zárt 
kutyafuttató kialakításának egy lehetséges helyszínén. A mi javaslatunk az előterjesztéshez 1. 
számú mellékletéhez csatolt helyszínrajzon jelölt Szentgotthárd 0284/37. (ipari parki 
záportározó), illetve 0284/16. hrsz.-ú (záportározó területéhez benyúló 1956-os emlékerdő 
ingatlanának nyugati része (nem tartozik az emlékerdő területéhez!)  önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok. Ezeknek az ingatlanoknak zárt kutyafuttató kialakítására alkalmas területrészei 
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évente kétszer kaszált, jelenleg is részben nagy fákkal borított (árnyékos) részek, amelyek 
gyalogosan, illetve gépjárművel több irányból is könnyen megközelíthetőek. A helyszínnel a 
kérelmezők jelenlévő képviselői is egyetértettek. 
 
Kialakítás feltételei, illetve költsége: 
 
A zárt kutyafuttató kialakításánál I. ütemben legalább az alábbiakat kellene elvégezni: 

• legalább 3-5000 m2 területű 1,5 méter magas, drótfonatos biztonságosan kialakított 
kerítéssel körbekerített terület (1:2 szélesség-hosszúság arányú, amely cca. 320-350 m 
hosszúságú kerítést jelent); 

• legalább 1 db nagykapu (üzemeltetői bejárat), és 2 db kiskapu (kutyasétáltatók részére 
az ipari park felől, illetve a töltés felől érkezők részre) kialakítása; 

• kiskapuknál zsilipes beléptetést (dupla kapus) kell biztosítani a kutyák biztonságos be, 
illetve kieresztése szempontjából (3x3 méteres terület); 

• hulladékgyűjtők, zárt kutyaürülék gyűjtők kihelyezése (4-4 db); 
• egyszerű kivitelű padok kihelyezése a kutyasétáltatóknak (4 db); 
• ivóvíz vétel lehetőségének biztosítása; 
• Tájékoztató-, illetve információs táblák kihelyezése (2 db). 

 
A fenti munkálatok bekerülési költsége cca. 5,95-6,45 mFt, amelyre jelenleg nem áll 
rendelkezésre az önkormányzat költségvetésében.  
A későbbiekben a kialakításra kerülő zárt kutyafuttató fejlesztésére, bővítésére is gondolni 
kell. A zárt kutyafuttatókban elérhető szolgáltatások száma szinte felsorolhatatlan. Néhány 
példa:  Elkülönített részek kialakítása a pórázzal és póráz nélkül játszó, kis-, és nagytestű kutyák 
számra. A kutyák számára különböző foglalkoztató eszközök kihelyezése. A korai sötétedés 
időszakában a munkaidő vége után a kutyafuttatót használni szándékozók részére egyszerű 
világítás biztosítása. A kutyafuttatón a rongálások megelőzése, illetve a használati szabályzat 
(házirend) betartása érdekében egyszerű kamerás megfigyelő rendszer kialakítása (pl.: 
vadfigyelő kamerák felszerelése).  
A kutyafuttató kialakítása után valószínűleg a fenti, illetve akár további igények a jövőben 
jelentkezni fognak, amelyekhez majd szintén forrást biztosítani szükséges.  
 
Üzemeltetés, fenntartás 
Jelenleg az érintett területrészek évente kétszeri kaszálása történik meg. A kutyafuttatónak 
körbekerített területrészt majd többször kell kaszálni, a kerítés nyomvonalát folyamatosan 
gyommentesíteni kell, a kihelyezett hulladékgyűjtőket üríteni, az összegyűjtött hulladékot el 
kell szállíttatni, az elszórt hulladékot össze kell szedni, a közüzemi díja(ka)t (pl.: ivóvíz) fizetni 
kell, szükséges karbantartási, javítási feladatokat el kell látni, ezért a fenntartási, üzemeltetési 
feladatok ellátására is további forrást kell biztosítani, vagy be kell vonni az érintetteket a 
költségek viselésébe, illetve a feladatok ellátásába. 
 
Finanszírozás 
A fentiekben már leírtuk, hogy jelenleg nincsen forrás elkülönítve az önkormányzat 
költségvetésében zárt kutyafuttató kialakítására, így amennyiben a Képviselő-testület a 
kutyafuttató kialakítása mellett dönt, akkor biztosítani kell a forrást a kialakításra, illetve a 
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fenntartásra, üzemeltetésre, vagy meg kell határozni milyen formában, forrás(ok)ból, vagy 
milyen módon történhetne meg a megvalósítása, illetve a fenntartása, üzemeltetése.  
 
Az önkormányzat a zárt kutyafuttató kialakítását abban az esetben vállalhatja fel, ha majd a 
működtetés körében felmerülő feladatok egy részét a kutyatartók felvállalják – ennek a 
megoldási formája pedig egy szervezet létrehozása a részükről. 273 fővel (ennyien írták alá a 
kezdeményezést) nem lehet egyeztetni, a működtetés részletkérdéseiben megállapodni. De az 
önkormányzatnak arra sincsen lehetősége, hogy még zárt kutyafuttatót is üzemeltessen, oda 
gondnokot vagy felügyelőt helyezzen, stb. A civil szervezetek Szentgotthárdon számtalan 
esetben működnek közre különböző feladatok megoldásában. Ennél a nem kötelező 
önkormányzati feladatnál is ugyanerre van szükség. Amennyiben tehát a T. Képviselő – testület 
a kezdeményezést támogathatónak tartja, akkor javaslok erről egy elvi döntést hozni azzal, hogy 
az ügyre az önkormányzat egy a kutyatartók által létrehozott civil szervezet megalakítását 
követően tér vissza, amikor a szervezettel megállapodik a kutyafuttató üzemeltetésével 
kapcsolatos konkrét feladatok elvégzésééről is.  
Ezek a feladatok – a teljesség igénye nélkül – a következők:  
 

• a körbekerített kutyafuttató és hozzá vezető út jelenlegi két alkalom feletti kaszálása 
(fűnyírás); 

• a kerítés vonalában legalább évente kétszeri gyommentesítés; 
• a kutyafuttatón, illetve környezetében elszórt hulladékok folyamatos összegyűjtése; 
• kihelyezett hulladékgyűjtőkben megtelt zsákok folyamatos cseréje, illetve a megtelt 

zsákok szállítási napokon aszfaltozott úthoz történő kirakása; 
• kisebb karbantartási, javítási munkák elvégzése (pl.: megújító festések (padok, kapuk, 

hulladékgyűjtők stb.), esetleges zárjavítás, sérült drótfonat javítása stb.); 
• a kutyafuttató közösen meghatározott házirend betartás ellenőrzésének megszervezése; 

 
Az önkormányzatnak a zárt kutyafuttató fizikai kialakításán túl a fenntartás, üzemeltetés során 
a jelenlegi kétszeri kaszálást, illetve a hulladékszállítás szolgáltatási díj fizetését, a közüzemi 
költségek díját, anyagszükségleteket (csere zsákok, festék stb.) költségeit biztosítaná.  
 
Jelezzük, hogy a költségek finanszírozására megoldás lehetne Szentgotthárdon is az 
ebrendészeti díj bevezetése, amelyből állatjóléti kiadásokat, így a kutyafuttató kialakításának 
és üzemeltetésének költségeit lehetne finanszírozni. Természetesen erre vonatkozóan további 
egyeztetésekre kell sort keríteni.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a zárt kutyafuttató kialakításával kapcsolatos döntés 
meghozatalát!  
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Határozati javaslat 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben egyetért a 
Szentgotthárd 0284/37, illetve 0284/16. hrsz.-ú ingatlanokon zárt kutyafuttató kialakításával, 
amelyhez szükséges forrást saját költségvetésben biztosítani fogja abban az esetben, ha egy, a 
kutyatartók által alapított szervezet az önkormányzattal kötött írásbeli megállapodásban vállalja 
a részvételt a tervezett zárt kutyafuttató fenntartásában és üzemeltetésében. A Képviselő – 
testület a szervezet létrehozatalát követően a zárt kutyafuttató kialakítására visszatér.  
Határidő: döntésről kiértesítés azonnal,  
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város területén zárt 
kutyafuttató kialakításával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: …  

  
Határidő: … 
Felelős: … 
 
Szentgotthárd, 2022. június 20. 
 
 Huszár Gábor  
 polgármester 
Ellenjegyezte:  
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                               jegyző 
 



 

105 

1.sz. melléklet 
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2.sz. melléklet
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Tárgy: Leader pályázati lehetőség a színház felújítására   
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 102/2022. számú Képviselő-
testületi határozatban döntött arról, hogy támogatja a Színház épületének felújítását a Leader 
pályázat keretében. A projekt a színház szellőző és légtechnikai rendszerének felújítását foglalja 
magában, melyhez a legutóbbi döntés értelmében a Képviselő – testület 3.610.221,- Ft 
önerőt biztosít.  
 
A legutóbbi testületi ülés óta azonban a vállalkozó ajánlata kiegészült kettő db hővisszanyerő 
összekötésével, amire az energetikai munkatárs tett szakmai javaslatot. A korábbi 17.851.106,- 
Ft-os ajánlat így 19.994.466,- Ft-ra módosult, tehát a korábbi határozatban jóváhagyott összeg 
is minimális mértékben emelkedik.  
 
A pályázat formai előírásai miatt szükség van a határozat újbóli elfogadására a végleges 
összegek mentén. 
 
Az új költségvetés: 
 
Tevékenység Teljes összeg* Támogatás 

összege* 
Önerő* 

szellőző és légtechnikai 
rendszer felújítása 
(1. számú melléklet) 

19.994.466,- Ft 15.995.573,- Ft 3.998.893,- Ft 

Műszaki ellenőr 180.000,- Ft 144.000,- Ft 36.000,- Ft 
Nyilvánosság 20.000,- Ft 16.000,- Ft 4.000,- Ft 
Összesen: 20.194.466,- Ft 16.155.573,- Ft 4.038.893,- Ft 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a módosított 
összegű határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az „Önkormányzati 
fejlesztések támogatása”, VP6-19.2.1.-68-7-21 kódszámú pályázati felhívásra 
vonatkozóan 20.194.466,- Ft projekt összköltséggel, 16.155.573,- Ft támogatást 
igényelve. A „Szentgotthárdi színház fejlesztése” címmel benyújtandó támogatási 
kérelem a 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 7. cím alatt, a szentgotthárdi 15 hrsz-on 
található Színház szellőző- és légtechnika rendszerének fejlesztését célozza. 

Kedvező elbírálás esetén Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja a 4.038.893,- Ft 
önerőt a 2022. évi költségvetés terhére.  
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 1. pont elfogadásával 
párhuzamosan - a 102/2022. számú képviselő-testületi határozatot visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.  
                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
 
Szentgotthárd, 2022. június 15. 
 Huszár Gábor  
 polgármester  
Ellenjegyezte:  
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: Pályázati lehetőség a Hianz Tájház felújítására 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Népi Építészeti Program keretében támogatási kérelmet nyújtottunk be szakmai 
tervdokumentációk elkészítéséhez a Hianz tájházhoz kapcsolódóan. A pályázat keretei között 
a tervezett felújítások megvalósításához szükséges tervek elkészítésére, annak 
megtámogatására van lehetőség. A Képviselő-testület 67/2022. számú határozatával bruttó 
210.000,- Ft saját forrást biztosított a pályázathoz.  
 
A tervezőmérnök szakember bevonásával benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, 
melynek során 840.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk a 
tervdokumentáció elkészítéséhez. Kikötésként ugyanakkor előírták, hogy szükség van 
építéstörténeti dokumentáció és értékleltár, statikai és faanyagvédelmi szakvélemény, 
valamint szondázó falkutatás elkészítésére is. Ezeket az elemeket a támogatási kérelmünk, 
ezáltal a pályázat költségvetése nem tartalmazta. Az ezekkel az elemekkel kiegészített 
költségvetés így néz ki: 
 

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 
ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

Helyszíni felmérés 200.000,- 160.000,- 40.000,- 
Felmérési dokumentáció 150.000,- 120.000,- 30.000,- 
Felújítási és rekonstruktív 
helyreállítás tervezése és 
építéstörténeti dokumentáció és 
értékleltár 

350.000,- 280.000,- 70.000,- 

Költségvetési csomagok  350.000,- 280.000,- 70.000,- 
statikai szakvélemény 125.000,- 0,- 125.000,- 
faanyagvédelmi szakvélemény 350.000,- 0,- 350.000,- 
szondázó falkutatás 350.000,- 0,- 350.000,- 
ÖSSZESEN: 1.875.000,- 840.000,- 1.035.000,- 

 
A módosított költségvetéshez további támogatási igényt már nem lehet benyújtani, így a 
megnövekedett költségeket önrészként tudjuk csak biztosítani. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, 
hogy ezen a pályázati kiíráson indulva nagyobb esélyt látunk további olyan támogatási 
források megigénylésére, amelyekkel a kivitelezést is el tudjuk indítani – vagyis itt további 
pályázati kiírások várhatók és nagy valószínűséggel csak az fog tudni indulni majd azokon, 
amelyik a tervezéshez már ezen a pályázaton részt vett. Emiatt javasoljuk azt, hogy ezt az 
összeget még tegyük hozzá az önrészhez. 
 
(A tájházon tervezett felújítások összefoglalóját az előterjesztés melléklete tartalmazza.) 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 
 
- Mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást:  

A ház néhány éve került az önkormányzat tulajdonába, ami egy felújításra szoruló épületet 
jelentett. Az épületen nagyobb beruházás/felújítás még nem történt. Szándékunkban áll az 
épületet megújítani, ehhez viszont első lépés a tervdokumentáció elkészítése. Az épület 
Szentgotthárdnak egyelőre az egyetlen olyan népi építészeti emléknek számítható épülete, 
amiben van esélyünk egy tájház kialakítására. ennek megfelelően fontos kérdés az épület 
állagának megőrzése, javítása.  

- Mi történik a megjelölt összeg be nem fizetése esetén:  
Nem készülnek el a tervek, kisebb eséllyel pályázhatunk a kivitelezések elvégzésére, esetleg 
marad a jelenlegi állapot, ami akár az ott található tárgyak állagának romlásához is 
vezethet. 

- A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak-e:  
A költségvetésben ilyen konkrét összeggel nem terveztünk, de a pályázati alap keretösszege 
fedezetet nyújthat rá. 

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

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TLA/NEPI2022/805417 
azonosítószámú, „Hianz ház felújításának szakmai előkészítése” pályázat megvalósításához 
szükséges saját forráshoz – a 67/2022. sz. képviselő-testületi határozatban megítélt 210.000,- 
forinton felül - további 825.000,- forintot biztosít a  2022. évi költségvetési pályázati alap 
terhére. 
 
Határidő: a pályázat megvalósítására: 2022. augusztus 31. 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

          dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
          Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 

 
Szentgotthárd, 2022. június 20.                                                                                                        

   Huszár Gábor 
                                                                                                              polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

HIANZ TÁJHÁZ 
TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK 

 
Az épületegyüttesen az általunk a jövőben tervezett fizikai beavatkozásoknak két fő csoportja 
van. Egyrészt az állagmegóváson túlmutató felújítási munkákat végeznénk, másrészt olyan 
rekonstruktív átalakításokkal érintenénk a lakóházat, ami a 20. század második felének 
beavatkozásaival szemben autentikusabb korábbi állapotot állítana helyre. 
 
A felújítási munkák érintenék az épületek tetőszerkezetét és héjalását. A meglévő tatai hornyolt 
cserépfedés és lécezése cseréjét tervezzük tetőszerkezeti javításokkal és a kéménytestek 
újjáépítésével és a bádogos szerkezetek cseréjével a lakóépületen (a gazdasági épületeken 
korábban megtörtént a csatornák pótlása). A korábban is vakolt falfelületek közül a felázásos 
vakolatmállással tönkrement részeket vakolatleveréssel, új hagyományos mészhabarcsos, 
simított vakolattal, meszelt kivitelben javítanánk, illetve a meglévő nyílászárók esetében 
asztalos javításokra és mázolási munkákra van szükség. A gazdasági épületeken el kell még 
végezni apróbb visszafalazásokat a disznóólaknál és az istálló előtti pillérek esetében. A 
sármentes megközelítést lehetővé tevő beton faltőjárda és a kiskaputól vezető keskeny járda 
szükséges felújítását szintén tervezzük azonos kivitelben. 
 
A rekonstruktív munkák során a konyhából lefalazott fürdő-wc részt elbontanánk, helyreállítva 
az egykori konyha képét, míg a szükségszerű pótlását egy darab illemhellyel a tornác hátsó 
végében vagy a padlásfeljáró helyén oldanánk meg alig észrevehetően. Mindez a konyha/fürdő 
részen a burkolatok helyreállítását is eredményezi - jelenleg betonozott, pvc-vel leterített 
padozat van - továbbá párhozamosan megszüntetnénk az utólag beépített 60/60cm-es 
fürdőablakot. 
A tornác mellvédébe idomtalanul bevágott bejárati ajtót a mellvéd helyreállításával 
megszüntetnénk és a szintén nem szervesülő beton esőlépcső is eltűnhetne, a szükséges 
javításokkal. 
Mindezzel párhuzamosan a tornác hátsó részén elfalazott szögletes nagy nyílást és a benne 
elhelyezett egyszerű farostlemez ajtót megszüntetnénk újra közvetlen szellőzést és 
megvilágítást adva a műhely helyiségnek. Természetesen a hátsó bejárati fal elé emelt lakatos 
szerkezetű hullámlemez fedésű előtető bontásával. 
A felsorolt átalakítások megfordítanák a közlekedés rendjét és segítenek egyértelműsíteni a 
térhasználatokat. A gyűjtemény helyéül szolgáló konyha, szoba, kamra helyiségek az előttük 
álló zárt tornácszakasszal átközlekedés nélkül egy egységet képezhetnek, míg a jelenleg üresen 
álló hátsó műhely kamra és szoba a tájház funkció aktív foglalkozásokra használható egysége 
lenne, önálló megközelítéssel. 
 
Az egyes elvégzendő munkákat logikai-szerkezeti egységek szerint csomagokra bontjuk, és 
ezekhez önálló költségvetéseket készítünk és fontossági sorrendet állítunk fel, hogy ezzel 
átláthatóbbá és ütemezhetőbbé tegyük a forrásfelhasználásainkat. Ezáltal lehetőség nyílik arra 
is, hogy a különböző támogatások mértékétől függően illesszük bele egy akár többéves 
megvalósítási és fenntartási tervbe. 
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Tárgy: A rábakethelyi Piéta szobor felújítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Boldog Brenner János első és egyetlen szolgálati helye Rábakethely volt. Emlékét nem csak a 
róla készült portréfestmény őrzi az itteni templomban, hanem a templom előtt található 
fájdalmas Szűzanya szobor is. A Piéta szobrot János atya halála után plébánosa, Dr. Kozma 
Ferenc atya készíttette. Eredetileg a templomban helyezték volna el, de ezt a kommunista 
hatóságok ellehetetlenítették. Mivel a temetőben szobrok felállításához nem kellett engedély, 
így a templom mellé került. Aki arra jár, tapasztalhatja: a szobor előtt mindig van virág és 
mindig ég gyertya, így őrzik János atya emlékét a helyiek. Nem volt ez mindig így – a szobrot 
növényzet takarta el, a szobor történetéről nem lehetett beszélni, még kevésbé arról, hogy ennek 
köze van a meggyilkolt Brenner János atyához.  
 
A szobor és talapzata azonban mára már igen rossz 
állapotban van. Helyi szakemberrel felmérettük és 
javaslatot is kértünk a helyreállítás módjára is. Eszerint a 
talapzat elemeinek egymáshoz illeszkedése hiányos, 
repedezett, instabil. A különböző szedett-vedett 
kőzetekből összerakott alap sajnos tartósan nem javítható, 
új stabil alapzat létrehozása szükséges, a rajta lévő 
emléktáblák cseréjével, védőjárda szegély kialakításával. 
A szobor anyaga nem nemes anyagból készült, hanem 
öntött beton. Felülete erősen korrodálódott, repedezett, 
hiányos. Felújítása, restaurálása a helyszínen nem 
lehetséges. A tisztítás homokfúvással és vizes 
technológiával történhet. A repedések injektálással 
részben eltüntethetőek és stabilizálhatóak. A kitört elemek 
pótlása szobrászati anyagokkal pótolható. Az árajánlat 
szerint a kivitelezés költsége 2.800.000,- Ft. + Áfa 
összeg lenne. 
 
A kivitelezés a megrendeléstől számított 3 hónap alatt valósulna meg. 
 
Boldog Brenner János (és Dr. Kozma Ferenc) emlékét őrizni kell és ez nem másnak a feladata, 
mint annak a közösségnek, ahová Ő tartozott. Ennek szolgálatára Szentgotthárd Város 
Önkormányzata a Szombathelyi Egyházmegyével közösen meghirdette a „Brenner János 
Emlékezete” programot, amely igazi, átélhető, megélhető emlékezést jelent azoknak, akik 
ellátogatnak a boldoggá avatott vértanú emlékhelyeire. A Piéta szobor apró, de fontos eleme 
ennek, így felújításáról előbb vagy utóbb, de gondoskodnunk kell. 
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Bodorkós Imre atyával és Dancsecs Andrással, a Brenner János Emlékhely Alapítvány 
képviselőjével történt egyeztetés alapján a kivitelezés összegnek egyik felét a Brenner János 
Emlékhely Alapítvány, a másik felét pedig – a képviselő-testület egyező döntése esetén – 
Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítaná. 
 
A felújításhoz kapcsolódóan az Alapítványtól érkezett támogatási kérelem az előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képezi. 
 

Hatásvizsgálat: 
 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 
Maga a szobor ma már több mint egy egyszerű szobor a közterületen. Boldog Brenner 
János emlékével kapcsolódik össze, ami a szobor jelentőségét felértékeli. A meggyilkolt 
Tisztelendő Atya emlékét egy meglehetősen jól végig gondolt és összeállított 
programmal (Boldog Brenner János Emlékezete Projekt) is őrizzük, a Projektet 
folyamatosan valósítjuk meg és ennek egy nagyon szép és fontos eleme lesz ez a szobor 
a Rábakethelyi templom mellett. 
 

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételek?  
A szobor felújítását éppen a Brenner Alapítvány vállalja fel, így ehhez az anyagi 
erőforrások biztosítása is könnyebb. Ennek megfelelően a személyi és tárgyi feltételek 
biztosítottak, a pénzügyi feltételek egyik része hiányzik csak. Szentgotthárd 
Önkormányzatának költségvetése is korlátozott, ezzel külön nem terveztünk, a felújítás 
azonban nélkülünk nem tud megvalósulni. 

 
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Egyszeri támogatásról van szó, így nem releváns kérdés. 
 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  
Amennyiben a támogatást tudjuk biztosítani, akkor együtt lesz a pénz és nem lehet 
akadálya a sikeres felújításnak.  
 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 
A szobor nem újul meg, tovább romlik az állaga, egyelőre nem lesz további sikeres 
eleme Boldog Brenner János emlékezetének.  

 
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Pozitív döntés esetén támogatási szerződést kell készíteni, az összeget át kell utalni, a 
támogatott alapítványt majd el kell számoltatni.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rábakethelyi 
templom északi fala mellett, a temető területén álló Piéta szobor előterjesztésben 
megfogalmazottak szerinti felújítását. Ennek kapcsán támogatja a Brenner János Emlékhely 
Alapítvány 1. számú melléklet szerinti kezdeményezését és 1.400.000,- Ft + ÁFA összegű 
támogatást biztosít a Brenner János Emlékhely Alapítványnak az általános tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás v. 
               Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
 
Szentgotthárd, 2022. június 17. 
 
                                                                                                       Huszár Gábor 
                                                                                                        polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. sz. melléklet 
Szentgotthárd Város Képviselőtestülete 
Szentgotthárd 
 
 
 
Brenner János Emlékhely Alapítvány 
Szentgotthárd 
Széll Kálmán tér 5. 
9970 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A Brenner János Emlékhely Alapítvány elnökeként kérelemmel fordulok a Testület felé: a 
rábakethelyi templom mellett található – Brenner János emlékezetét őrző – Piéta szobor 
felújítása időszerűvé vált. A felújítás költségeinek felét: 1 400 000 Ft + Áfa, Alapítványunk 
fizeti. 
Kérem a Képviselőtestületet, hogy a fennmaradó 1 400 000 Ft + Áfa összeget a Brenner János 
Emlékhely Alapítvány számára támogatásként megítélni szíveskedjen. 
 
 
Szentgotthárd, 2022. június 16.             
 
           Brenner János Emlékhely Alapítvány 
                  Dancsecs András elnök 
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Tárgy: A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Alapítvány azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2022. évi 
badacsonytomaji művészeti tábor költségeihez anyagi hozzájárulást biztosítani szíveskedjen.  
 
A művészeti tábor összköltségvetése 1.590.000,- Ft, amelyhez az Alapítvány, az iskola szülői 
munkaközössége, valamint a résztvevők is hozzájárulnak. A kiadások az alábbiak szerint 
tevődnek össze:  

- szállásdíj: 450.000,-  
- étkezés: 750.000,-  
- utazási költség: 390.000,-    

 
A tábor alapkoncepciója, hogy intenzív szakmai munka és tábori közösségi élmények 
segítségével juttassák el a gyerekeket még inkább a művészetek közelébe, erősítsék a zenélési, 
alkotói kedvüket, példát nyújtsanak a szabadidő értelmes eltöltésére. A táborban rejlő 
lehetőségeket jól jelzi, hogy az egyhetes tábori munka több hónapos tanévközi munkával 
egyenértékű, hiszen a tábori kertek egész napos, folyamatos próbákat jelentenek szemben a 
tanévi heti egy-egy alkalmakkal. Fontos szempont az is, hogy egy tábor során a résztvevők 
könnyebben összekovácsolódnak, csapatként működnek. A tanév során a művészetoktatás 
résztvevői nem egyidőben járnak órákra, nehéz megszervezni a közösségi programokat, 
diáknapot, művészeti bemutatót.  
 
Az idei tábor helyszíne a badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola, időpontja: 2022. 
augusztus 8-13. Autóbusszal érkeznének a táborozók a helyszínre, ahol a vonószenekarral, 
fúvószenekarral, a Takács Jenő AMI kórusával és kisebb kamarakórussal szeretnének dolgozni. 
A tanulók felügyeletét a zeneiskola tanárai látják majd el.  
 
Az Alapítvány a tábor költségeihez 800.000,- Ft önkormányzati támogatást igényel.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, arról dönteni szíveskedjék.  
 

Hatásvizsgálat 
 

7. Mi indokolja, miért szükséges? 
A tábort az elmúlt két évben nem tudta megtartani az iskola a járványhelyzet miatt. 
Szakmai szempontból különösen hatékony ez a nyári tábor, erősíti a gyermekek 
zenélési, alkotói kedvét és olyan lehetőségeket kínál, amelyre tanévközben nincs 
lehetőség.  

8. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételek?  
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Személyi és tárgyi igen, az igényelt összeg fedezete pedig a táboroztatási alapban 
rendelkezésre áll.  

9. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  
Egyszeri támogatásról van szó, amelynek felhasználásáról a támogatottnak el kell 
számolnia.  

10. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  
Nem a megfelelő módon használják fel a támogatást, amely esetben a támogatási 
szerződésben foglalt szankciók életbe lépnek.  

11. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 
A tábor nem, vagy nem a tervezettek szerint valósul meg.  

12. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  
Adminisztrációs feladatai az előterjesztést elkészítő ügyintézőnek, illetve az utalást 
végző ügyintézőnek lesznek.  
 

Határozati javaslat: 
 
A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Szentgotthárdi 

Muzsikáért Alapítványa a 2022. évi badacsonytomaji művészeti tábor költségeihez 
anyagi hozzájárulást biztosít ………… Ft összegben a 2022. évi táboroztatási keret 
terhére. Az összeget az önkormányzat – a támogatási szerződés megkötése után - 2022. 
július 31. napjáig kiutalja a támogatott részére, az elszámolási határidő: 2022. október 15.   

 
B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Szentgotthárdi 

Muzsikáért Alapítványnak a  2022. évi badacsonytomaji művészeti tábor költségeihez 
való anyagi hozzájárulás iránti kérelmét nem támogatja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző  
 
Szentgotthárd, 2022. június 20. 
         Huszár Gábor 
         polgármester                        
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
 

 

1. sz. melléklet 
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Tárgy: A csíksomlyói Csibész Alapítvány Árvácska együttesének 
szentgotthárdi látogatása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A csíksomlyói Csibész Alapítvány tagjaiból verbuválódott Árvácska együttes 50 fővel Gergely 
István „Tiszti” vezetésével magyarországi turnéra indul augusztus első két hetében. A második 
héten Zalaszentgróton tartózkodnak majd, ahonnan augusztus 10-én Szentgotthárdra 
látogatnának egy kis ismerkedésre, városnézésre. 
 
Városunknak mindig is fontos volt a határon túli kapcsolatok ápolása, erősítése. A Csibész 
Alapítványt Gergely István hozta létre, már több mint ezer hátrányos helyzetű gyermeknek és 
fiatal felnőttnek viselte gondját. Az Árvácska együttesben eleinte csak a „csibészek” vettek 
részt, később a helyi családok is elküldték gyermekeiket, hogy azok megismerjék kevésbé 
szerencsés sorsú kortársaikat is, akiket néha hazavisznek magukhoz hétvégére. 

Rendszeresen szerveznek az együttes számára magyarországi fellépéseket, amelyek során 
mindig szép sikereket érnek el.  
 
Tevékenységükről, munkásságukról itt olvashatnak bővebben: https://kepmas.hu/hu/tiszti-aki-
jovot-ad-az-arva-csibeszeknek  
 
Terveink szerint a csoport augusztus 10-én délelőtt érkezne Szentgotthárdra, ahol a fő program 
a fürdőzés lenne. A Gotthárd Fürdő ajánlatát az előterjesztés kiküldésének időpontjában még 
várjuk, nagyságrendileg reprezentációs adóval együtt 200-300.000,- Ft-tal számolhatunk. A 
pontos összeget a bizottsági üléseken tudjuk megmondani, amelynek fedezéséhez a Képviselő-
testület támogatását kérjük. 
A fürdőzést követően városnézésre és szabad programra kerülne sor.  
 
Reméljük, hogy az önkormányzat támogatásával szép élményekkel és emlékekkel 
gazdagíthatjuk a határon túlról érkező – adott esetben nehéz sorsú – gyermekeket.  
 

Hatásvizsgálat 
 

13. Mi indokolja, miért szükséges? 
Fontosnak tartjuk a határon túli kapcsolatok ápolását, különösképpen, ha gyermekekről 
van szó.  

14. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételek?  
Személyi és tárgyi igen, az igényelt összeg nincs betervezve a 2022. évi 
költségvetésben, így támogatás esetén a fedezetet meg kell jelölni.  

15. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

https://kepmas.hu/hu/tiszti-aki-jovot-ad-az-arva-csibeszeknek
https://kepmas.hu/hu/tiszti-aki-jovot-ad-az-arva-csibeszeknek
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Nem releváns. 
16. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns.  
17. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Nem tudjuk vendégül látni a gyerekeket.  
18. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Adminisztrációs feladatai az előterjesztést elkészítő ügyintézőnek, illetve a számlákhoz 
kapcsolódó utalást végző ügyintézőnek vannak.  
 

Határozati javaslat: 
 
A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csibész Alapítvány 

Árvácska együttesének szentgotthárdi látogatását  ……….. Ft-tal támogatja a …… keret 
terhére.  

 
B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csibész Alapítvány 

Árvácska együttesének szentgotthárdi látogatását nem támogatja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző  
 
Szentgotthárd, 2022. június 17. 
         Huszár Gábor 
         polgármester                        
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: Sport Mindenkié Egyesület - kérelme 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Sport Mindenkié Egyesület elnöke a csatolt kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-
testülethez (lásd: 1. számú melléklet), amelyben anyagi támogatást kér a 2022. évi Spartan 
Race World Championship-en való részvételhez. A szentgotthárdi székhelyű egyesület 
versenyzői aktív részvevői a szentgotthárdi sporteseményeknek, ahol szervezőként, segítőként 
is segítik a programok minél sikeresebb megvalósítását. Az egyesület versenyzői (12 fő) 
kvalifikálták magukat a görögországi (Spárta) rangos világeseményre. 
A Spartan Race egy akadályverseny-sorozat, mely különböző távolságú és nehézségi szintű 
versenyekből áll, 5 km-től egészen a maratoni távokig. Az első verseny 2010-ben volt, 
Amerikában. Napjainkban évente több mint 2500 Spartan Race eseményt szerveznek 
világszerte. Hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, számos versenyen 
mérettethetik meg magukat a sportág kedvelői. Három fő versenytípusa a Spartan Sprint, a 
Spartan Super, és a Spartan Beast. Legextrémebb kihívása a 60 órás Spartan Agoge, míg 
gyerekeknek a Spartan Kids versenyeket rendezik meg. 
A versenyen való indulás feltétele volt kvalifikációs pontok (trifecták) gyűjtése a különböző 
magyar versenyeken, akik rendelkeznek megfelelő kvalifikációs ponttal ők jogot szereztek a 
világbajnokságon való indulásra, ezt a szintet teljesítették a gotthárdi versenyzők. 
A világbajnokság három futamból álló bajnokság, amit minden év novemberének első 
hétvégéjén rendeznek. A 2022-es versenynek a spartan versenyek szellemi őshazája a 
görögországi Spárta ad otthont. Minden spartan versenyzőnek nagy megtiszteltetés itt 
versenyezni, mivel a versenyek szellemisége innen ered, így a versenyzés mellett egy hatalmas 
élménnyel is gazdagodnak az indulók. A versenyre közel 70 országból érkeznek nevezők, akik 
létszáma 2000 főre van maximálva. 
 
Az egyesület kérelmében leírja, hogy a verseny összköltsége közel 3.000.000, -Ft, amit a 
versenyzők saját költségen finanszíroznak. Ez az összeg a nevezési díjakból, utazási költségből, 
szállásköltségből és egyéb költségekből tevődik össze. A verseny komoly logisztikát is igényel, 
amihez elengedhetetlen, hogy a versenyzőket és a felszereléseket kisbuszokkal szállítsák, ebben 
szeretné az egyesület a Képviselő-testület segítségét kérni: a kérelmező arra kéri a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy az 2022. évi Spartan Race World Championshipen való részvételhez 
300.000, - Ft-os anyagi támogatásával segítse a szentgotthárdi versenyzőket. 
 
Sajnos magából a kérelemből nem derül ki konkrétan sem az, hogy az egyesületnek azon 
túlmenően, hogy a székhelye Szentgotthárd milyen további kötődése van, hol és hogyan 
kapcsolódik a város életébe, de azt sem tudjuk, hogy a tizenkét induló tizenkettő szentgotthárdit 
jelent-e valójában. Az induló, mostanában felfutó sportágakban - mint ez is - a 
„világbajnokság”, az arra való kijutás a maga helyén természetesen a részt vevőknek nagy 
dolog, de nem ugyanazt jelenti, mint a tradicionális sportágakban a világbajnokság. 
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Összességében tehát a megalapozott döntéshez jobb lenne többet tudni a részvevőkről is, az 
egyesületről is. 
 

Hatásvizsgálat: 
 
19. Mi indokolja, miért szükséges?  

Támogatás mellett az szól, hogy szentgotthárdi versenyzők a magyar spartan versenyeken 
kiemelkedően szerepelnek, a világesemény pedig egy hatalmas megmérettetés és munkájuk 
elismerése, ami nem csak nekik hatalmas siker, hanem az egyesületének és városunknak is.  

20. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételek?  
Az Önkormányzat költségvetésében konkrétan ilyen támogatást nem tervezett, de az éves 
Diáksportra fordítható keretéből (500 e Ft) lehetséges a helyi egyesület támogatása. 

21. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  
Nem releváns kérdés. 

22. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? 
A támogatási szerződésben foglalt szankciókkal jár, ha nem a kérelmezett célra költik a 
támogatást. 

23. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?  
A versenyzőknek saját maguknak, illetve az egyesületnek kell finanszírozni a versennyel 
való kiadásokat. 

24. Az előterjesztés adminisztratív terhei: 
Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának ellenőrzése.  

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

Határozati javaslat: 
 
A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Sport Mindenkié 

Egyesület kérelmét 300.000, - Ft összegben támogatja, a 2022. évi Diáksport keret 
terhére, azzal, hogy az Önkormányzatot a rendelkezésre álló felületei támogatóként 
tünteti fel.  

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Sport Mindenki 
Egyesület kérelmét forrás hiányában NEM tudja támogatni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
                 Kovács Ágnes pénzügyi vezető  
 
Szentgotthárd, 2022. június 16. 
         Huszár Gábor  
         polgármester                      
Ellenjegyezte: 
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Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 

1. számú melléklet 
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Tárgy: A Horgász Egyesület támogatási kérelme elektromos tricikli 
beszerzéséhez 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Horgász Egyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a Hársas-tónál 
meglévő, megnövekedett feladatok ellátása érdekében egy elektromos teherszállító tricikli 
beszerzéséhez hozzájárulni szíveskedjenek.  
Az Egyesület több mint 10 éve végzi önkormányzati területek karbantartását. A Sporthorgász 
Egyesületek Vas Megyei Szövetsége által a Hársas-tónál jelentős összegű pályázati forrásból 
megvalósított turisztikai fejlesztésnek is és a tó egyre szélesebb körben terjedő hírének is 
köszönhetően megnőtt az ide látogató turisták száma. Mostanra a kihelyezett fedett kiülők talán 
még vonzóbbá tették a tavat és környékét. Ezek miatt már a szezon előtt érzékelhető, hogy 
extrém módon megnőtt az ott keletkező hulladék mennyisége. Ennek összegyűjtése a napi 
gyakorlatban egyáltalán nem egyszerű. Nagy hulladékgyűjtő edények a tó strand melletti részén 
vannak, onnan tudja a hulladékszállító cég a szemetet elszállítani – tehát erre az egy pontra kell 
odaszállítani az eldobált hulladékot. Ezt kézi erővel odavinni, illetve csónakban a tavon 
átszállítani ekkora mennyiség esetén szinte lehetetlen - valamilyen megoldás ki kellene erre 
találni. A hulladék összegyűjtésében, elszállításában nagy segítséget jelentene az Egyesület 
számára egy elektromos tricikli beszerzése. A triciklivel körbejárható lenne a tó, a 
begyűjtendő hulladék egy körrel elszállítható lenne, emellett egyéb teendők során is jól 
használható lenne az eszköz (pl.: hódrágta fák elszállítása a tűzrakó helyekhez, stb).  
A csatolt kérelem részletezi a beszerzendő eszköz paramétereit, amelynek megvásárlásához 
800.000,- Ft támogatást igényel az Egyesület.  
 
A vételár fedezete lehetne az a pénzösszeg, amelyet a most lezárult pályázat indulásakor az 
SZT/5711-7/2019. sz. támogatási szerződés keretében adott át az Önkormányzat a Sporthorgász 
Egyesületek Vas Megyei Szövetsége számára. A Hársas-tó fejlesztéséhez szükséges 0,4 kV-os 
villamos hálózat tervezési munkáira 2.100.000,- Ft támogatást biztosított az Önkormányzat a 
Szövetség részére azzal, hogy amennyiben ez a tétel a TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázat 
keretében elszámolható lesz, úgy ezt az összeget a projekt pénzügyi zárását követően a 
Szövetség visszafizeti az Önkormányzat részére. A tervezés elszámolható, így a pénzt vissza 
tudjuk kapni. Erre leghamarabb ősszel kerülhet sor, a tricikli beszerzése azonban nem várhat 
addig, így az igényelt összeget addig a tartalékkeret terhére lehetne kifizetni.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, arról dönteni szíveskedjen.  
 

Hatásvizsgálat 
 

25. Mi indokolja, miért szükséges? 
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A Hársas-tónál keletkező hulladék folyamatos összegyűjtése több okból is rendkívül 
fontos feladat, hiszen a környezet megőrzésének szempontja mellett az sem 
másodlagos, hogy a tó környezetének rendezett képet kell mutatnia, aminek többek 
között abban is kifejezésre kell jutnia, hogy a szemétgyűjtőket rendszeresen ürítik, 
azokból nem „folyik ki” az oda bedobott, de el nem szállított szemét. Ennek 
összegyűjtésében és elszállításában jelentene nagy segítséget az elektromos tricikli 
beszerzése.  

26. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételek?  
Személyi és tárgyi igen, az igényelt összeg fedezete egyelőre a tartalékkeret lehet, ami 
majd meg fog térülni a pályázat indulásakor átadott tervezési költség visszafizetésekor.  

27. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  
Egyszeri támogatásról van szó, amelynek felhasználásáról a támogatottnak el kell 
számolnia.  

28. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  
Nem a megfelelő módon használják fel a támogatást, amely esetben a támogatási 
szerződésben foglalt szankciók életbe lépnek.  

29. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 
Az Egyesület nem tudja megvásárolni az elektromos triciklit, a hulladék gyűjtését a 
mostani, sok nehézséggel járó módon kell tovább folytatni.   

30. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  
Adminisztrációs feladatai az előterjesztést elkészítő ügyintézőnek, illetve az utalást 
végző ügyintézőnek lesznek.  
 

Határozati javaslat: 
 
A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horgász Egyesület 

kérelmét támogatja és a Hársas – tónál a hulladékgyűjtési feladatok és egyéb fenntartási 
feladatok segítése érdekében 800.000,- Ft támogatást biztosít egy, az előterjesztés 
melléklete szerinti paraméterekkel rendelkező elektromos tricikli beszerzéséhez a 2022. 
évi tartalékkeret terhére. Az önkormányzat a támogatás összegét – a támogatási 
megállapodás megkötése után - 2022. július 15. napjáig kiutalja a támogatott részére, az 
elszámolási határidő: 2022. szeptember 15.  

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horgász Egyesület 
kérelmét nem támogatja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző  
 
Szentgotthárd, 2022. június 20. 
                                                                           Huszár Gábor 
                 polgármester                        
Ellenjegyezte: 
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Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

2. sz. melléklet 
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Tárgy: Településrendezési illeszkedési követelmények megállapítása 
– Zsida 729/5 hrsz-ú telket magába foglaló telektömb – Rábatótfalu 
3980/10 hrsz.-ú telket magába foglaló telektömb 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 18 § 
paragrafusa szerinti, a települési Önkormányzat hatáskörébe tartozó településrendezési 
illeszkedési követelmények megállapításának szükségessége az alábbiak kapcsán merült fel:   
 
A folyamatban levő rendezési terv módosítás során a Rápli Építésziroda felé ezen problémákat 
jeleztük, a Képviselő-testület 55/2020. számú döntése értelmében a helyesbítésre sor kerül, 
azonban az átfogó felülvizsgálat még nem fejeződött be, így most emiatt az illeszkedésre 
vonatkozóan kell a határozatot meghozni. 
 

I. 
 
A Szentgotthárd Zsida városrész Zsidai utca 1. számú, szentgotthárdi 729/5 hrsz.-ú telken levő 
lakóépület tervezett átalakítása kapcsán merült fel, hogy a Szentgotthárd város helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló, többször módosított 19/2016.(VI.30.) 
Önkormányzati rendelethez (továbbiakban: HÉSZ) tartozó szabályozási tervlapon a tömb 
vonatkozásában nincs építési övezet jelölve. (1. sz. melléklet)   
 
Az előzmények: 
A Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
19/2016. (VI.30.) Önkormányzati rendelettel elfogadott alaprendelethez tartozó tervlapon 
(2. sz. melléklet) a kérdéses építési övezeti jel megtalálható. Rendezési terv módosítási kérelem 
a tömbterületet nem érintette. A rendezési terv már hatályba lépett módosítása során újra kellett 
rajzolni a tervlapokat, ami során valószínűleg véletlenül lemaradt ennek a tömbnek az övezeti 
jele.  

II. 
 

Majczán Tibor, a szentgotthárdi 3980/10 hrsz.-ú telek tulajdonosa jelezte, hogy telkét fel 
kívánja osztani a 3. sz. melléklet szerint, a kialakítandó telket lakótelekként szeretnék 
hasznosítani.  A szentgotthárdi 3980/10 hrsz-ú telket a HÉSZ a falusias lakóterület – LFk –
OSz1 jelű építési övezetbe sorolja, a HÉSZ 22 § (4b) bekezdése szerint: 
„(4b) A Tótfalusi utca Szakonyfalu felőli végén az Lfk-Sz1 és Lfk-OSz1 építési övezetekben 
lévő lakótelkek azon beerdősült részein amelyek a szabályozási terven zöldre színezettek 
lakóépület nem helyezhető el.” 
 



 

146 

Feltételezhető, hogy a fenti bekezdés a rendelet szövegébe véletlenül került, ugyanis sem a 
jelenleg hatályos, sem az alaprendelet elfogadásakor hatályos szabályozási tervlap a Tótfalusi 
utca Szakonyfalu felőli végén levő lakótelkek területén zöldre színezett területet nem jelöl. (4-
5.sz. melléklet) 
 
(A probléma korábban is jelentkezett, azt az akkor hatályos jogi szabályozás szerint 
településképi tájékoztatás keretében kezeltük.)  
 
A településkép védelméről szóló, többször módosított 5/2018.(III.1.) önkormányzati 
rendeletben előírtak szerint: „a terület vonatkozásában az egyes településképi előírások közül 
különösen fontos: a szabályos utcásodás, az előkertek egységesítése és az azonos oldalra sorolt 
oldalhatáros beépítés kerülendő.” Ezen településkép védelmi előírás érvényesülését az 
épületek „hátratolásának” korlátozása ellehetetlenítheti, a korlátozás településképi szempontból 
indokolatlan, a bekezdést a HÉSZ-ből törölni szükséges. 
 
Mindezek alapján kérem a Képviselő-testületet a településrendezési illeszkedési 
követelmények megállapítására. 
  



 

147 

Határozati javaslat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 729/5 
hrsz.-ú telket magába foglaló telektömb vonatkozásában az alábbi településrendezési 
illeszkedési követelményeket állapítja meg: 

 
A szentgotthárdi 729/5 hrsz.-ú telket magába foglaló telektömböt a Szentgotthárd város 
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2016.(VI.30.) 
Önkormányzati rendelet szerinti beépítésre szánt terület – lakóterület – kertvárosias 
lakóterület – Lkek-O-Sz 2 jelű építési övezetbe kell sorolni.  Vonatkoznak rá az 
önkormányzati rendeletben erre az építési övezetre megállapított előírások.   

 
2.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3980/10 

hrsz.-ú telket magába foglaló telektömb vonatkozásában az alábbi településrendezési 
illeszkedési követelményeket állapítja meg: 
 
A szentgotthárdi 3980/10 hrsz.-ú telket magába foglaló telektömb a Szentgotthárd város 
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2016.(VI.30.) 
Önkormányzati rendelet szerinti beépítésre szánt terület – lakóterület – falusias 
lakóterület – Lfk-OSZ 1 jelű építési övezetbe van sorolva. Vonatkoznak rá az 
önkormányzati rendeletben erre az építési övezetre megállapított előírások a 22 § (4b) 
bekezdés kivételével.   
  

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    
 
 
Szentgotthárd, 2022. június 20. 

          
         Doncsecz András 
         városüzemeltetési vezető
    
                          
 
 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: Ingatlanértékesítés Szentgotthárd, Kossuth L. u. 26.    
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 
2022.06.29-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 95/2021. számú határozata alapján elrendelte – 9970 Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 26. 9. a. sz. alatti 1031/A/9 hrsz-ú, 42 m2 területű raktár megnevezésű 
belterületi ingatlan értékesítését az Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) 
önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint helyben szokásos módon.  
Az értékesítés feltételei: 
Irányár: 800.000,-Ft, mely Áfa mentes.  
A pályázatok beérkezési határideje: 2022.06.13.  
A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 
A vételi szándék bizonyítására az irányár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz fizetendő.  
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 
testületi ülés. 
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. 
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 
megkötésre. 
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  
Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár kifizetésének végső határideje a döntés 
kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
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 2022.08.10-re módosul, a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat 
beérkezési határidejét követő testületi ülés. 
 
A felhívásra – a meghirdetett ingatlanra – a megadott határidőig Németh Gábor 9970 
Szentgotthárd, Tótfalusi u. 75. sz. alatti lakos nyújtott be pályázatot, a meghirdetett 800.000.-
Ft vételárért. (pályázat 1. sz. melléklet)  
Pályázata érvényes, az irányár 10%-a 80.000.-Ft bánatpénz befizetésre került. 
 
 
Határozati javaslat 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának  kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 26. 9. 
a. sz. alatti 1031/A/9 hrsz-ú, 42 m2 területű raktár megnevezésű belterületi ingatlant 
800.000.- Ft vételáron a vételi ajánlatot adó Németh Gábor 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi 
u. 75. sz. alatti lakos részére értékesíti, az Adásvételi szerződés megkötéséhez hozzájárul a 
111/2022. sz. Testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel. A 
vételár ÁFA mentes, a befizetett 80.000.-Ft bánatpénz a vételárba beszámít. 
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 
átvezettetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  
Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár kifizetésének végső határideje a döntés 
kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 
vezető-főtanácsos 
Szentgotthárd, 2022. június 16. 
   

          
                                                                                          Doncsecz András 
       városüzemeltetési vezető 
 
  Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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Tárgy: Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására 2022. (sürgősségi indítvány) 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésére 
 

I. PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ VÁLTOZÁSA 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2022. számú határozatával 
döntött arról, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, a 
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 
szerinti kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a szentgotthárdi 
Városi Sporttelep épületének felújítására. 
 
"A szentgotthárdi Városi Sporttelep épületének felújítása" című, 549108 ebr42 azonosító számú 
pályázatunk a BMÖFT/1-6/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 17.570.486,- 
Ft támogatásban részesült. Az épület tetőszerkezetének felújítása, födém- és homlokzati 
hőszigetelés mielőbbi megvalósításához a két munkarészt összevonva közös beszerzési eljárást 
folytatunk le, az ehhez szükséges két generál kivitelezői árajánlat beérkezett. Az anyagárak 
folyamatos drágulása miatt a legalacsonyabb összegű ajánlat is 2.968.275,- Ft-tal (8,5 %-kal) 
magasabb, mint a pályázatban év elején tervezett költség. A mostani előterjesztés a saját 
forrásnak a 2022. évi költségvetésből biztosítandó összegét pontosítja. 
 
Fentiek alapján a projekt tervezett költségvetése összesen (bruttó) 38.109.248,- Ft a következő 
megosztásban: 
 

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 
ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

Tetőfelújítás, homlokzati 
hőszigetelés és födém 
szigetelés   

37.309.248,- 17.170.486,- 20.138.762,- 

Ablakcsere 500.000,- 250.000,- 250.000,- 
Műszaki ellenőr költsége 300.000,- 150.000,- 150.000,- 
ÖSSZESEN: 38.109.248,- 17.570.486,- 20.538.762,- 

 
 

II. MOSDÓK FELÚJÍTÁSA 
 
Felmerült, hogy a fentiekben bemutatott, pályázati támogatásból megvalósuló sporttelep 
főépület felújítással párhuzamosan fel kellene újítani az épület végében elhelyezkedő, 
leromlott állapotú, nézők által használható mosdókat is. Ha ezeket a jelenleg használaton 
kívüli mosdókat valóban fel akarjuk újítani, célszerű lenne a pályázati projektből megvalósuló 
homlokzati hőszigetelést megelőzően megtenni. A három helyiségből egyiket férfi, másikat 
női mosdó-WC-ként lehetne felújítani, a harmadik raktárként lenne használható. Az előzetes 
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felmérések alapján a felújítás részei: kőműves munkák (falazás, vakolás), víz- és 
csatornaszerelés, villanyszerelés, burkolás, szaniterek beszerzése, belső festés, nyílászárócsere 
(3 ajtó, 3 ablak), előtetők 3 db. Fenti munkarészek indikatív árajánlat szerinti költsége: 
6.270.000,- Ft + ÁFA= 7.962.900,- Ft (a költségekre vonatkozó ajánlatot sajnos még a 
sürgősségi előterjesztés kiküldésének időpontjáig sem sikerült megkapni – remélhetőleg a 
bizottsági ülésekig ezt is elő tudjuk terjeszteni.  
 
Az előkészítés során is viták voltak a mosdók kialakításának kérdésében. Nem mindenki ért 
egyet  a ma már körvonalazódó és a közeljövőben sajnos várható anyagi nehézségek láttán a 
pénznek mosdók kialakítására, wc-k felújítására fordításával egy olyan sporttelepen, ahol  2 
másik helyen is van vizesblokk: egy a főépületben, egy a sportcsarnokban. Sportrendezvény 
esetén ezek nyitva tartásával ezt a problémát kezelni lehet. Természetesen nem kell elzárkózni 
ilyenek kialakításától sem ha a probléma megoldása tényleg nem lehetséges másképp - de itt 
most nem ez a helyzet.   Amennyiben a Képviselő-testület nem támogatja a teljes mosdó-
WC felújítást, a nyílászárócserét – vagyis a 3 ajtó és 3 ablak cseréjét – és előtetők 
felszerelését akkor is szükséges lenne elvégezni, hogy a homlokzati hőszigeteléssel együtt 
egységes, megújult külső formát kaphasson az épület. Nyílászárócsere (3 ajtó és 3 ablak 
cseréje), előtetők felszerelési költsége: 1.610.000,- Ft + ÁFA = 2.044.000,- Ft 
 

HATÁSVIZSGÁLAT: 
 
- Mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást?  

A pályázati projekthez kapcsolódóan: A Városi Sporttelep épületének tetőszerkezete 
palával borított, rossz állapotban van, a homlokzat szigetelése még nem történt meg, a 
nyílászárók is rossz állapotban vannak.  
A nézőtéri mosdóhoz kapcsolódóan: A régóta nem használható, hátsó mosdó rossz 
állapotban van. Ha fel szeretnénk újítani, a homlokzati szigetelés előtt kell megtenni. A 
döntést befolyásolhatja, hogy már jelenleg is van 2 nagyobb vizesblokk a sporttelepen: egy 
pont a főépületben, egy a sportcsarnokban, amely a sporttelep nyitvatartási idejében 
rendelkezésre áll.  
Mi történik a fejlesztés elmaradása esetén?  
Pályázathoz kapcsolódóan: Ha nem tudjuk az önrészt biztosítani, meghiúsul a tervezett 
beruházás, az elnyert támogatást nem kapja meg az önkormányzat. Marad a jelenlegi 
állapot vagy a szükséges felújítást kizárólag saját forrásból kellene megvalósítania az 
Önkormányzatnak vagy várakozni kell egy későbbi esetleges pályázati kiírásra. 
A nézőtéri mosdóhoz kapcsolódóan: a sporttelep egyéb vizesblokkjait használják a 
sporttelep rendezvényein megforduló nézők.  

- A megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak-e:  
A pályázathoz kapcsolódó, emelkedett összegű saját forrást biztosítani kell az 
önkormányzat költségvetésén belül.  
Amennyiben a hátsó mosdókat is fel akarjuk újítani, az ahhoz szükséges forrást teljes 
egészében az önkormányzatnak kell biztosítani. 

- Fenntartási időszak van-e:  
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Igen, a pályázathoz kapcsolódóan a beruházás megvalósításától számított 10 évig az 
eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok 
fenntartásával – kell használni. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az 1. és 2. fejezet 
tárgyaiban dönteni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2022. számú határozat 

alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, „A 
szentgotthárdi Városi Sporttelep épületének felújítása" címmel (9970 Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 57., hrsz: 93/2) benyújtott és elnyert pályázati projektjének költségvetését 
az alábbiak szerint módosítja: 
 

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 
ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

Tetőfelújítás, homlokzati 
hőszigetelés és födém szigetelés   

37.309.248,- 17.170.486,- 20.138.762,- 

Ablakcsere 500.000,- 250.000,- 250.000,- 

Műszaki ellenőr költsége 300.000,- 150.000,- 150.000,- 

ÖSSZESEN: 38.109.248,- 17.570.486,- 20.538.762,- 

 
Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 
20.538.762,- Ft összegben biztosítja a 2022. évi költségvetés terhére. 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi Városi 

Sporttelep (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57.) főépületében a nézők által használható 
hátsó mosdók 

A. / komplex felújítását támogatja, az ahhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 
7.962.900,- Ft összegben biztosítja a 2022. évi költségvetési tartalék terhére. 

B. / a komplex felújítását forrás hiányában nem tudja támogatni, de az itt található 
nyílászárócserék és előtetők felszerelésére – az egységes épületkép kialakítására 
tekintettel 2.044.700,- Ft-ot biztosít a 2022. évi költségvetési tartalék terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
                Kozó-Németh Eszter projektmenedzser 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 

 
Szentgotthárd, 2022. június 24.                                                 

   Huszár Gábor 
                                                                                                              polgármester 
Ellenjegyezte: 
  
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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