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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2009. február 25-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A Játékvár Óvoda nyári zárva tartása

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Játékvár  Óvoda  vezetője  azzal  a  kérelemmel  fordult  a  fenntartó  Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsához,  hogy  az  intézmény  nyári  zárva  tartását 
meghatározni szíveskedjen (1. számú melléklet).

A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  102.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja 
alapján a fenntartó dönt az általa fenntartott közoktatási intézmények heti és éves 
nyitvatartási  idejének  meghatározásáról.  Az  intézmény  fenntartója  a  Társulási 
Tanács, de a kialakult gyakorlatnak megfelelően - a döntést megelőzően - az alapító 
szentgotthárdi Képviselő-testület javaslatot tesz a fenntartó felé.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Játékvár Óvoda vezetője felmérte, hogy a nagyobb 
vállalatoknál  mikor  lesz  a  nyári  leállási  időszak.  Az  intézmény  Szervezeti  és 
Működési Szabályzata alapján a székhely óvodában a nyári zárva tartás időtartama 
3  hét.  Mindezekre  tekintettel  az  intézményvezető  Játékvár  Óvoda 
székhelyintézményének 2009.  július  20.  időponttól  2009.  augusztus  7. 
időpontig tartó zárva tartására tett javaslatot. 

A nyári időszak alatt az intézményben szükséges karbantartási munkálatokat, illetve 
a  szokásos  nagytakarítást  is  el  tudják  végezni,  továbbá  az  alkalmazottak 
szabadságának nagyobb mértékű kiadása is megvalósítható. 

A legutóbbi Képviselő-testületi és Társulási Tanácsi ülésen olyan határozat született, 
amely szerint az alapító és a fenntartó szerv a tótfalusi úti tagóvoda megszüntetését 
tervezi  2009.  július  01.  időponttól,  a  végleges  döntéshez  azonban  beszerzi  a 
törvényben  előírt  véleményeket.  Mivel  a  tagóvoda  megszüntetését  csak  ezt 
követően, a márciusi ülésen mondhatják ki a testületek, egyelőre foglalkozni kell a 
tótfalusi úti tagóvoda nyári zárva tartásával is. Az intézményi SZMSZ szerint, amíg a 
székhely óvodában a zárva tartás 3 hét, ez a tagóvodában 6 hét, amelyből 3 hét 
egybe esik a székhely óvoda zárva tartásával.  A fennmaradó 3 hétben az igény 
szerinti  nyári  ügyeletet  a  székhely  óvoda biztosítja. Az óvodavezető  javaslata  a 
tótfalusi  úti  tagóvoda nyári  zárva  tartására: 2009.  július  20.  –  2009. 
augusztus 28. (Amennyiben a márciusi testületi ülésen olyan döntés születik, hogy 



a  tagóvoda  megszüntetésre  kerül,  a  határozat  ezen  része  értelemszerűen  és 
automatikusan hatályon kívül helyeződik.)

Mivel  az  óvoda  nyári  zárva  tartásának  meghatározása  a  fenntartó  feladata,  a 
kialakult  gyakorlatnak  megfelelően  a  szentgotthárdi  Képviselő-testület  javaslatot 
tesz a fenntartó Többcélú Kistérségi Társulásnak. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és 
tárgyában dönteni / javaslatot tenni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  javasolja  a fenntartó 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  a  Játékvár  Óvoda 
intézmény nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg:

a) a  székhely  intézmény  nyári  zárva  tartását  2009.  július  21.  időponttól 
2009. augusztus 07. időpontig terjedő időtartamban,

b) a tótfalusi  úti  tagóvoda nyári  zárva tartását  2009. július 20. időponttól 
2009. augusztus 28. időpontig terjedő időtartamban.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető
            Kovács Tiborné óvodavezető

Szentgotthárd, 2008. február 14.

                                                                            _______________
   Dr.  Gábor  László

   irodavezető
Ellenjegyzés: __________________
                      Dr. Dancsecs Zsolt 
                              jegyző



l.sz.melléklet



E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2009. február 25-i ülésére

Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár 2009. évi munkaterve.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Móra Ferenc Városi  Könyvtár  igazgatója elkészítette a  mellékelten előterjesztett  2009. évi 
munkatervet, melynek jóváhagyását kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől.
A  munkaterv  részletesen  tartalmazza  a  2009.  évi  cselekvési  programot  határidőkkel  és 
felelősökkel együtt, az alábbi területeken:

• A működés fizikai feltételeinek javítása;

• Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek kialakítása és fejlesztése a tudás és az 
esélyegyenlőség szolgálatában
 online könyvtári szolgáltatások megvalósítása
 helyi katalógushasználat, helyismereti szolgáltatások
 fogyatékkal élők számára szolgáltatásbővítés
 többnyelvű interaktív könyvtári honlap készítésének megkezdése

• A  könyvtárak  oktatási  –  képzési  szerepének  növelése  az  életen  át  tartó  tanulás 
színhelyeként. A tanulást támogató tartalmakhoz és információkhoz történő hozzáférés 
érdekében a könyvtár információs és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése.

• Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi 
csoportok  bevonását  célzó  helyi  programok,  kampányok  kialakítása  az  iskolai 
könyvtárakkal partnerségben.
 Olvasótáborok szervezése
 Rejtvényfüzet – pályázatok lebonyolítása
 Író-olvasó találkozók szervezése
 Könyvtári szolgáltatás – népszerűsítő kiadvány készítése

• A  könyvtáros  munkatársak  szakmai,  informatikai  és  nyelvi  képzése  (a  TÁMOP 
pályázati konstrukcióban)
 Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Könyvtári Intézetben és a Berzsenyi 

Könyvtárban
 Nyelvi képzések

• A könyvtárhasználatra  irányuló  digitális  és  információkeresési  készségeket  fejlesztő 
helyszíni képzések lebonyolítása a digitális írástudás elsajátítására, fejlesztésére

• A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás biztosítása
 Rádiós internet – csatlakozás kiépítése a fiókkönyvtárakban
 Számítógépek  telepítése,  nyomtatás,  másolás,  szkennelés  lehetőségének 

biztosítása



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

Határozati javaslat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
2009. évi munkatervét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Felkéri az intézmény igazgatóját 
a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
2009. évi munkatervét az 1. számú melléklet szerint, az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá:
………………………………………………………………………………………………………
Felkéri az intézmény igazgatóját a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató

Szentgotthárd, 2009. február 12.

Dr.  Gábor  László
irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. sz. melléklet

Móra Ferenc Városi Könyvtár
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Fax: 94/554-129
Tel: 94/554-128, 94/380-113
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu     

M U N K AT E R V

2009.

Szentgotthárd, 2009. február 12.

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu


A könyvtár cselekvési programja 2009-ben

1. A működés fizikai feltételeinek javítása
1.1. A technikai eszközök folyamatos karbantartásával a működőképesség biztosítása
1.2. A fiókkönyvtárak fizikai körülményeinek javítása
1.3. A TIOP és a TÁMOP pályázati forrásainak elnyerése esetén:

− Világosítás – korszerűsítés a folyóirat – olvasó és médiatárban
− Bútorbeszerzés a folyóirat – olvasó és médiatárban

2.  Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek kialakítása és fejlesztése a tudás és az 
esélyegyenlőség szolgálatában
2.1.  Online  könyvtári  szolgáltatások  megvalósítása,  csatlakozás  a  Vas  Megyei  Könyvtári 
portálhoz.
2.2. Az IKT infrastruktúra – fejlesztése szolgáltatásbővítésre

− Helyi katalógushasználat
− Helyismereti szolgáltatások

2.3. Fogyatékkal élők számára szolgáltatásbővítés, az esélyegyenlőség javítása
2.4. Retrospektív állománykonverzió megkezdése (beleértve a gimnázium könyv-, a zeneiskola 
kottagyűjteményét), az adatbázis szolgáltatása a megyei Szikla szerveren
2.5. Többnyelvű interaktív könyvtári honlap készítésének megkezdése
2.6. Web 2.0-ás szolgáltatások bevezetése

3. A könyvtárak oktatási – képzési szerepének növelése az életen át tartó tanulás 
színhelyeként.
3.1 A tanulást támogató tartalmakhoz és információkhoz történő hozzáférés érdekében a könyvtár 
információs és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése.
3.2. Az életen át tartó tanulás támogatása.

4.  Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi 
csoportok  bevonását  célzó  helyi  programok,  kampányok  kialakítása  az  iskolai 
könyvtárakkal partnerségben.
4.1. Olvasótáborok szervezése különböző csoportok számára
4.2 Rejtvényfüzet – pályázatok lebonyolítása Vas megyei könyvtárakkal partnerségben
4.3. Író-olvasó találkozók szervezése
4.4. Hagyományos gyerekkönyvtári programok, versenyek kiterjesztése a kistérségre, a külföldi 
partneriskolákra
4.5. Könyvtári szolgáltatás – népszerűsítő kiadvány készítése

5. A könyvtáros munkatársak szakmai, informatikai és nyelvi képzése (a TÁMOP pályázati 
konstrukcióban)
5.1. Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Könyvtári Intézetben
5.2. Akkreditált könyvtáros szakmai képzések és a Berzsenyi Könyvtárban
5.3. Nyelvi képzések



6.  A könyvtárhasználatra  irányuló  digitális  és  információkeresési  készségeket  fejlesztő 
helyszíni képzések lebonyolítása
6.1.  Ingyenes  használó  képző  tanfolyamok  szervezése  a  digitális  írástudás  elsajátítására, 
fejlesztésére

7. A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás biztosítása
7.1. Rádiós internet – csatlakozás kiépítése a fiókkönyvtárakban
7.2. Számítógépek telepítése az olvasók számára
7.3. A nyomtatás, másolás, szkennelés lehetőségének biztosítása



Munkatervi feladatok 2009-ben

I. Épület, technika, személyzet, pénzügyi források, a könyvtár működése
1. Épület
Az épület-karbantartás szükséges feladatainak elvégzése a Közszolgáltató Vállalat karbantartási 
terve alapján.
Határidő: folyamatos

A központi fűtés és a gázkazánok éves karbantartása
Határidő: 2009. szeptember
Felelős: Molnár Piroska

A tűzoltó készülékek ellenőrzése, cseréje.
Határidő: 2009. április, október
Felelős: Horváth Tiborné

A TIOP pályázati forrás elnyerése esetén:
világosítás – korszerűsítés a folyóirat – olvasó és médiatárban
Határozat: pályázat függvénye
Felelős: Molnár Piroska

2. Technika, bútorzat
A számítógéppark,  a  számítógépes  hálózat,  illetve  a  technikai  eszközök állagának megóvása 
folyamatos karbantartással, átalánydíjas szerződésekkel:
- a Szikla integrált rendszer távkarbantartása
- a riasztórendszer karbantartása
- a számítógépek, számítástechnikai eszközök és a hálózat karbantartása
- a fénymásolók karbantartása
Határidő: havonta, negyedévente, alkalmanként
Felelős: Molnár Piroska

A TÁMOP pályázati forrás elnyerése esetén:
bútorbeszerzés a folyóirat – olvasó és médiatárban
Határidő: pályázat függvénye
Felelős: Molnár Piroska

A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás technikai feltételeinek megvalósítása 
Rádiós internet – csatlakozás kiépítése a fiókkönyvtárakban
Számítógépek telepítése az olvasók számára
A nyomtatás, másolás, szkennelés lehetőségének biztosítása
Határidő: pályázat függvénye
Felelős: Molnár Piroska



3. Személyzet
A könyvtáros álláshelyeken dolgozók munkabeosztásával, munkaköri feladatainak 
meghatározásával a lehető legnagyobb hatékonyság elérése.
Olvasószolgálatos könyvtárosok: 2 fő a felnőtt részlegben, 1 fő a folyóirat-olvasóban és a 
médiatárban, 1 fő a gyermekkönyvtárban
Feldolgozó munkát valamennyi könyvtáros végez
Fiók könyvtáros: 1 fő a négy fiókkönyvtárban
Kistérségi könyvtáros: 1 fő a 14 kistérségi település ellátására
Könyvtárvezető: 1 fő
Határidő: 2009. február 1.
Felelős: Molnár Piroska

A könyvtáros munkatársak szakmai, informatikai és nyelvi képzése (a TÁMOP pályázati 
konstrukcióban)
Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Könyvtári Intézetben
Akkreditált könyvtáros szakmai képzések és a Berzsenyi Könyvtárban
Nyelvi képzések
Határidő: pályázat függvényében
Felelős: Molnár Piroska

Az ellátórendszeri könyvtárosok szakmai segítése, alkalmi továbbképzések szervezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet

Tapasztalatcserék szervezése más könyvtárakban, a megyében, a megyén kívül, illetve 
Szlovéniában, Ausztriában.
Határidő: folyamatos, a lehetőségek függvényében
Felelős: Molnár Piroska

Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása a technikai feladatok segítésében, szakképzett könyvtáros 
irányítása mellett:
- vonalkódolás
- raktárrendezés
- jelzetek javítása
- adminisztrációs teendők a leltározásnál
Határidő: a szerződés adta határidőig
Felelős: Molnár Piroska

4. A könyvtár gazdálkodása
A könyvtár költségvetésének tervezése, egyeztetés a pénzügyi irodával. A kiadások és bevételek 
figyelemmel kísérése, a hozzá kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska

A pénzügyi források hatékony és gazdaságos felhasználása, a bevételek növelése, pályázati 
források keresése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska



A technikai eszközök folyamatos karbantartásával a működőképesség, így a bevételi források 
fenntartása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska

A rendezvények, szakmai programok megvalósításához pályázati forrás, szponzori támogatás 
keresése
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska

Horváth Tiborné

A rábatótfalui fiókkönyvtár számára a tetőtérben közös helyiség kialakítása a szlovén kisebbségi 
önkormányzattal közösen. A megvalósításhoz pályázati forrás, szponzori támogatás felkutatása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix

Molnár Piroska

5. A könyvtár működése
Személyzeti munka
A könyvtári dolgozókkal kapcsolatos személyügyi és munkaügyi feladatok ellátása. A személyi 
anyag kezelése, a munkaügyi adminisztrációs feladatok ellátása
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska

Felelősök kijelölése az egyes szakmai területeken.
Olvasószolgálat: Mátrainé B. Erika
Feldolgozó tevékenység: Horváth Tiborné
Kistérségi feladatok: Kovács Erzsébet

Törvényességi feladatok
A törvényes működés biztosítása, a törvényesség betartása és betartatása. Az érvényes 
jogszabályok és szabályzatok hozzáférhetővé tétele, ismertetése. A könyvtár belső 
szabályzatainak elkészítése, elkészíttetése, szükség szerinti módosítása, betartásának ellenőrzése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska

Szabályalkotási tevékenység
A könyvtár belső szabályzatainak aktualizálása
Határidő: 2009. február, november
Felelős: Molnár Piroska

Horváth Tiborné



Munkaköri leírások
Határidő: 2009. február 1.
Felelős: Molnár Piroska

Könyvtárhasználati szabályzat kidolgozása 2010-re
Határidő: 2009. november 10.
Felelős: Molnár Piroska

Szakmai szabályzatok, belső szabályok (kölcsönzési, gyűjteménygyarapítási, adatgyűjtési, 
adatrögzítési, számítógép- és internet – használati) aktualizálása
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Olvasószolgálat: Mátrainé B. Erika
Feldolgozó tevékenység: Horváth Tiborné
Kistérségi feladatok: Kovács Erzsébet

A könyvtárban folyó szakmai tevékenység szervezése, ellenőrzése
A könyvtár szakmai programjának elkészítése.
Határidő: 2009. február
Felelős: Molnár Piroska
Olvasószolgálat: Mátrainé B. Erika
Feldolgozó tevékenység: Horváth Tiborné
Fiókkönyvtárak: Bedi Beatrix
Kistérségi feladatok: Kovács Erzsébet

A munkatervi és távlati feladatok megvalósulásának ellenőrzése, minőségének értékelése
Határidő: negyedévente
Felelős: Molnár Piroska

Az előző év értékelése, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése.
Határidő: 2009. március
Felelős: Molnár Piroska

Beiskolázási terv készítése 2009-re
Határidő: 2009. február 20.
Felelős: Molnár Piroska

Ügyviteli teendők
A könyvtári szakmai nyilvántartások vezetése a munkaköri leírásokban szereplő munkamegosztás 
szerint.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska

A gazdasági-pénzügyi feladatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, utalványozás, 
bevételek kezelése, készpénzkezelés.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné (ellátmány kezelése)

Molnár Piroska (utalványozás)
Mátrainé B. Erika (bevételek nyilvántartása)



Statisztikakészítés az előző évi működésről, a gyűjteményről és a forgalomról a központi 
könyvtárban, a fiókkönyvtárakban és az ellátórendszeri tagkönyvtárakban.
Határidő: 2009. február 20.
Felelős: Horváth Tiborné

Kovács Erzsébet
Molnár Piroska

Leltárkészítés a kis- és nagyértékű tárgyi eszközökről
Határidő: 2009. december 20.
Felelős: Molnár Piroska

A szabadságok nyilvántartása, havi jelentések készítése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska

Fogyóeszközök beszerzése (írószer, irodaszer, szakmai anyagok, egyéb)
Határidő: negyedévente
Felelős: Molnár Piroska

II. Gyűjtemény és szolgáltatások

1. Gyűjteményalakítás és -feltárás

Állományfejlesztés
Az állományfejlesztés elvei:
- az igényeknek megfelelő gyarapítási  stratégia a  folyóiratok rendelésénél  (NKA – ajándék 

folyóiratok rendelésével az előfizetés csökkentése)
- az  értékállóság  és  az  aktuális  igények  egyensúlyának  megtartása  (a  Szikla  rendszer 

kölcsönzési adatainak figyelembe vételével)
- a népszerű regények beszerzése kedvezményes áron, postaköltség nélkül online áruházakból 

(Booklin, NetPiac, KönyvNet, Ingyenkönyv, Alexandra) 
- a Szikla gyarapító moduljának alkalmazása a deziderátok gyűjtésében
- a hangoskönyv-állomány további gyarapítása

A dokumentumállomány gyarapítását három forrásból tervezzük:
- költségvetési támogatás
- érdekeltségnövelő támogatás
- mozgókönyvtári normatíva
- pályázati források, egyéb támogatások
- ajándék és csere

Állományfejlesztés 2009-ben a költségvetés függvényében
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea (gyermekrészleg)
 Mátrainé B. Erika (felnőtt részleg, könyvek)
 Hegedűsné B. Krisztina (CD, DVD)

Horváth Tiborné (folyóiratok)
 Bedi Beatrix (fiókkönyvtári állomány)
 Kovács Erzsébet (kistérség: könyvek)



Állományfeltárás, katalogizálás
Az állományba vétel az egyedi leltárnaplóban, (CD, DVD, mozgókönyvtári könyvek) a Szikla 
rendszer, katalogizáló moduljában (könyvek, központi könyvtár), folyóiratok érkeztetése 
cardexen:
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné (könyvek, kötött folyóiratok, aprónyomtatványok)

Hegedűsné B. Kritsztina (CD-, DVD-dokumentumok)
Kovács Erzsébet, Horváth Tiborné (folyóiratok érkeztetése)
Bedi Beatrix (fiókkönyvtári dokumentumok)
Kovács Erzsébet (mozgókönyvtári könyvállomány)

Feltárás, katalogizálás, az újonnan vásárolt dokumentumok rögzítése az adatbázisban:
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné (könyvek, kötött folyóiratok, aprónyomtatványok)

Hegedűsné B. Kritsztina (CD-, DVD-dokumentumok)
Bedi Beatrix (fiókkönyvtári dokumentumok)
Kovács Erzsébet (mozgókönyvtári könyvállomány)

A csoportos leltárakban az állománygyarapítás rögzítése.
Határidő: negyedévente
Felelős: Horváth Tiborné

A szabályzatban rögzített módon építjük valamennyi részlegben valamennyi dokumentumról a 
raktári katalógusokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

Máthé Andrea (gyermekrészleg könyv- és diafilm állomány)
Bedi Beatrix (fiókkönyvtári gyűjtemény és letéti állomány)
Kovács Erzsébet (kistérségi gyűjtemény és letéti állomány)

Analitikus feltárás
A Szikla integrált rendszer, analitikázó moduljával a retrospektív feltáró munka folytatása az 
adatbázisban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

A nem hagyományos dokumentumok (CD, videó) szabvány szerinti visszamenőleges analitikus 
feltárása  (a  korábbi  Szirén  rendszerben  rögzített  dokumentumok)  a  Szikla  adatbázisában.
Határidő:  folyamatos
Felelős: Hegedűsné  (CD-lemezek)

Horváth Tiborné (videó dokumentumok)

Az aprónyomtatványok feltárása
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

Retrospektív állománykonverzió megvalósítása a TÁMOP pályázat keretében

A nemzetiségi gyermekkönyvtári gyűjtemény rögzítése az adatbázisban
Határidő: 2009. III. negyedévétől
Felelős: Horváth Tiborné



A rábafüzesi fiókkönyvtár iskolai könyvtártól átvett gyűjteményrészének retrospektív feltárása
Határidő: 2009. III. negyedévétől
Felelős: Bedi Beatrix

A Vörösmarty Gimnázium könyvállományának retrospektív feltárása, rögzítése a Szikla 
adatbázisban
Határidő: 2009. III. negyedévétől
Felelős: Mátrainé B. Erika

A Takács Jenő zeneiskola kottagyűjteményének retrospektív feltárása, analitikus rögzítése a 
Szikla adatbázisban
Határidő: 2009. III. negyedévétől
Felelős: Máthé Andrea

A helyismereti fotógyűjtemény egy részének retrospektív feltárása, rögzítése a Szikla 
fotóarchiváló moduljában
Határidő: 2009. III. negyedévétől
Felelős: Bedi Beatrix

Állományapasztás
A könyvtári állományapasztásban kettős elv érvényesül: tervszerű állományapasztás (a gyűjtőköri 
módosulásoknak,  az  állomány  tartalmi  és  fizikai  állapotának  megfelelően),  alkalmi  törlés 
(rongálás,  elveszés,  behajthatatlan  követelés  esetén).  A  törlés  nyomon  követése  a 
nyilvántartásokban.

Alkalmi törlés a részlegekben.
Határidő: 2009. január.
Felelős: Horváth Tiborné

Máthé Andrea (gyermekrészleg)

Tervszerű állományapasztást 2009-ben nem tervezünk.

Az elveszett térített, a rongált dokumentumok, a behajthatatlan követelés folyamatos rögzítése a 
Szikla kölcsönzési moduljában, részlegenként
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok

Állományellenőrzés
Egész gyűjteményre kiterjedő állományellenőrzést nem tervezünk. Alkalmi állományellenőrzés a 
DVD- és CD- gyűjteményben.
Határidő: alkalmanként
Felelős: Horváth Tiborné

Kovács Erzsébet



Állománygondozás
A fokozott igénybevétel folyamatos állománygondozást igényel. A kisebb javításokat, a jelzetek 
javítását helyben végezzük el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé, Hegedűsné (felnőtt részleg, raktár)

Máthé Andrea (gyermekkönyvtár)
Kovács Erzsébet (médiatár, különgyűjtemények)
Bedi Beatrix (fiókkönyvtárak, folyóirat-raktár)

A helyben nem javítható, de törlésre nem kerülő könyveket a BDK kötészeti műhelyében 
köttetjük. Itt végeztetjük a hosszú távú őrzésre szánt folyóiratok köttetését is.
Határidő: 2009. június 15.
Felelős: Kovács Erzsébet

2. Olvasószolgálat, tájékoztatás
2.1. Felnőtt részleg
A részleg általános szolgáltatásai:

- dokumentumkölcsönzés: könyv
- a  Szikla  integrált  rendszer,  kölcsönző  moduljának  kezelése,  a  szükséges  beállítások 

figyelemmel kísérése
- a prézens állomány és az elektronikus dokumentumok helyben használata
- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése
- a saját állományból ki nem elégíthető kérések teljesítése könyvtárközi kölcsönzéssel
- a könyvtárközi kölcsönzéssel járó adminisztrációs és postázási feladatok ellátása
- tájékoztatás saját állományból, a Szikla adatbázisból, számítógépes adatbázisokból, külső 

hálózati forrásból
- irodalomkutatás
- másolatszolgáltatás nyomtatott dokumentumokból
- szkennelés
- CD-írás
- internet-használat felügyelete
- elektronikus levelezés
- adatok letöltése és nyomtatása
- szövegszerkesztés, nyomtatás
- a kölcsönzési határidők nyilvántartása
- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása
- a telefonközpont és a fax kezelése
- spirálozás

- a pénztárgép és a bevételek kezelése
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé Bezenhoffer Erika

Hegedűsné B. Krisztina



Általános tájékoztatás a saját gyűjteményből, adatbázisokból és internet-forrásokból
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika

Hegedűsné B. Krisztina

Segítségnyújtás a direkt és indirekt tájékoztató eszközök használatában, a számítógépes 
adatbázisok, az állományfeltáró eszközök használatában. A használók segítése az 
információszerzésben, az elektronikus ügyintézésben
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina

Mátrainé B. Erika

Az  internet-szolgáltatás  nyilvántartása  a  felnőtt  részlegben.  Az  olvasók  segítése,  a  használat 
regisztrálása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika

Hegedűsné B. Krisztina

Az eMagyarország pont gépein az e-közigazgatáshoz kötődő feladatok szolgáltatása, a 
szolgáltatás népszerűsítése, az olvasók segítése az ügyintézésben. A nyilvántartások vezetése, e-
tanácsadás.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina

Mátrainé B. Erika

Egyéni internethasználó képzés a felnőtt részlegben
Határidő: igénytől függő
Felelős: Mátrainé B. Erika

Ingyenes használóképző tanfolyamok szervezése a digitális írástudás elsajátítására, fejlesztésére.
Határidő: 2009 III. negyedévtől
Felelős: Molnár Piroska

Hegedüsné B. Krisztina

A házi kölcsönzés megvalósítása a Gondozóházban. A folyóirat- és a videó letét folyamatos 
cseréje kéthetenként
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika

Részvétel az olvasótábori programokban. Programkínálat a felnőtt részlegben az olvasótáborok 
ideje alatt
Határidő: 2009. június, augusztus
Felelős: Mátrainé B. Erika

Hegedüsné B. Krisztina

Könyvtárismertető és könyvtárhasználati foglalkozások szervezése és lebonyolítása 
középiskolásoknak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika



Érettségire felkészítő foglalkozások könyvtári ismeretekből, információkeresésből
Határidő: 2009. április-május
Felelős: Mátrainé B. Erika

Rendhagyó tanórák lebonyolításához hely, dokumentum, eszköz biztosítása, a könyvtárhasználat 
segítése
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika

Könyvtárhasználati órák diákcsoportoknak: kiscsoportos foglalkozás, internethez, számítógéphez, 
kötődő feladatmegoldással, könyvtárhasználati gyakorlattal
Határidő: igénytől függő
Felelős: Mátrainé B. Erika

Internet Fiesta: ingyenes internethasználat közösségi portálok, hasznos linkek diákoknak 
(könyvtárunk honlapja, Reneszánsz iwiw, BaZsu oldala, érettségi vizsga a neten)
Határidő: 2009. március
Felelős: Mátrainé B. Erika

Hegedűsné B. Krisztina

Könyves Vasárnap: ingyen szinte minden (beiratkozás, tartozás törlése, selejtezett könyvek 
ingyen, ingyenes internet-használat)
Határidő: 2009. október
Felelős: Mátrainé B. Erika

Hegedűsné B. Krisztina

A névadás évfordulója alkalmából virtuális feladatlap diákoknak: helyismereti témában, 
interneten és a város jellegzetességeinek felkérésével megoldható feladatok. Helyes megfejtők 
jutalomként a könyvtár szolgáltatásai közül választhatnak ingyenességet egy alkalomra.
Kiállítás könyvtárunk muzeális értékű könyveiből.
Határidő: 2009. július – augusztus
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina

Mátrainé B. Erika

Könyvajánlók frissítése, könyves hírek, híradások a részleg rendezvényeiről
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina

Mátrainé B. Erika

Kiállítás a felnőtt részlegben az előző év eseményeiről
Határidő: 2009. február
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina

Mentori feladatok ellátása a könyvtár szakos hallgatók szakmai gyakorlatai idején az 
olvasószolgálati és a tájékoztató munkában.
Határidő: alkalmanként, felkérés alapján
Felelős: Mátrainé B. Erika



Olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása a TÁMOP pályázat keretében
Író-olvasó találkozók szervezése helyi szervezőkkel, felolvasó estek rendezése a felnőtt 
részlegben.
Határidő: 2009 III. negyedévtől
Felelős: Molnár Piroska

Toplistás könyvek kiállítása, olvasói vélemények elhelyezése az újdonság gyűjteményben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina

Mátrainé B. Erika

Könyvajánlások elhelyezése az OPAC-ban
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina

Mátrainé B. Erika

2.2. Hírlapolvasó és médiatár
A részleg általános szolgáltatásai:
- dokumentumkölcsönzés:

 folyóiratok
 videofilmek
 DVD lemezek
 hangzó dokumentumok (CD, hanglemez, hangkazetta)
 zeneműtári könyvek
 nemzetiségi és Európai Unió-s dokumentumok

- a  Szikla  integrált  rendszer  kölcsönző  moduljának  kezelése,  a  szükséges  beállítások 
figyelemmel kísérése

- a prézens állomány és az elektronikus dokumentumok helyben használata
- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése
- a  saját  állományból  könyvtárközi  kölcsönzéssel  dokumentumok  átkölcsönzése  más 

könyvtáraknak
- tájékoztatás  saját  állományból,  a  Szikla  adatbázisból,  számítógépes  adatbázisokból,  külső 

hálózati forrásból
- irodalomkutatás
- fénymásolás a helyismereti gyűjteményből
- nyomtatás, szkennelés
- az olvasók segítése az elektronikus információszerzésben

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet

Horváth Tiborné

Könyvtárbemutató és -ismertető foglalkozások szervezése a felnőtt részleggel közösen. Folyóirat- 
és videó ajánlás. CD-ROM és DVD bemutatók szervezése a szolgáltatás népszerűsítésére.
Határidő: alkalmanként
Felelős: Horváth Tiborné



Könyvek és folyóiratok kötésre való előkészítése, köttetés utáni szerelése.
Határidő: 2009. szeptember
Felelős: Kovács Erzsébet

Ismertetők készítése nyomtatott formában az új beszerzésekről a nem hagyományos 
dokumentumok körében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

DVD- és CD – ajánlók elhelyezése az OPAC-ban
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

Toplistás filmek, zenék, olvasói vélemények megjelenítése a médiatárban
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

2.3. Különgyűjtemények

Helyismereti gyűjtemény
A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó dokumentumok, információk figyelemmel kísérése, 
gyűjtése, rendszerezése, ezek feltárása, rendelkezésre bocsátása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó korábbi dokumentumok aprónyomtatványok 
felkutatása megszerzése eredeti formában, másolatban vagy digitalizált formában.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix

Molnár Piroska
Horváth Tiborné

Sajtófigyelés Szentgotthárdra és környékére vonatkozóan a helyi napilapban (Vas Népe), cikk-
adatbázis építése
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika

Helyismereti cikk-katalógus építése a Szikla adatbázisban retrospektív módon a Vas Népéből 
(1960-as évek).
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea

A Powertrain Magazin helyismereti jelentőségű cikkeinek figyelése, folyamatos és 
visszamenőleges feltárása a cikk-katalógusban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska

A Szentgotthárdról szóló online információk gyűjtése, feldolgozása a katalógusban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix



Helyismereti  tartalomszolgáltatás  nyomtatott  és  elektronikus  formában.  Tartalomjegyzékek, 
repertóriumok készítése, adatbázis-építés:

- Önkormányzati Közlöny
- Rábavidék
- Szentgotthárdi Hírek
- Neue Zeitung
- Testületi jegyzőkönyvek
- Önkormányzati rendeletek

Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska

Cikk-katalógus építése a Porabje c. hetilap helyismereti cikkeiből.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

A helyismereti jelentőségű aprónyomtatványok gyűjtése, rendszerezése, feltárása, hozzáférhetővé 
tétele.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

Európai Uniós Sarok
Az Uniós  Sarok  népszerűsítése  a  helyi  médiákban  (Szentgotthárdi  Hírek,  Városi  Televízió).
Az Uniós Sarok propagálása PR-eszközökkel:

- plakát
- rövidfilm
- média
- ajándéktárgyak
- egyéb promóciós eszközök

Határidő: folyamatos (pályázati lehetőségek függvényében)
Felelős: Horváth Tiborné

Szervezett és nem szervezett oktatáshoz kapcsolódó tevékenység:
- könyvtárhasználati óra
- ismeretterjesztés CD-ROM segítségével
- ifjúsági katasztrófavédelmi versenyre való felkészítés és részvétel

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

Folyamatos állománygyarapítás, pályázatfigyelés. A pályázati lehetőségek kiaknázása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

Tájékoztatás az Európai Unió kínálta lehetőségekről, programokról, internetes portálokról a 
részleg számítógépein.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné



Részvétel a Külügyminisztérium által szervezett Európai Uniós rendezvényeken.
Határidő: alkalmanként
Felelős: Horváth Tiborné

Kapcsolattartás az oktatási és kulturális intézményekkel, a szombathelyi Európai Dokumentációs 
Központtal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

Nemzetiségi különgyűjtemények
A gyűjtemény gyarapítása

Pályázati és egyéb lehetőségek kiaknázásával források teremtése a szlovén és a német 
gyűjtemény gyarapítására. A Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral való 
együttműködés keretében csere és ajándék révén a szlovén gyűjtemény gyarapítása. Könyvcsere 
az ausztriai Jennersdorf könyvtárának közreműködésével.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

A gyűjtemény szolgáltatása

A hírlapolvasóban elhelyezett gyűjtemény, rendelkezésre bocsátása:
- dokumentumkölcsönzés
- helyben használat
- könyvtárközi kölcsönzés
- tájékoztatás
- előjegyzés

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet

Horváth Tiborné

2.4. Gyermekrészleg
A részleg általános szolgáltatásai

- dokumentumkölcsönzés
könyv, folyóirat, diafilm
- a prézens állomány helyben használatának segítése
- előjegyzés felvétele
- irodalomkutatás
- tájékoztatás
- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe
- számítógéppel olvasható dokumentumok helyben használatának segítése
- adatok letöltése és nyomtatása
- szövegszerkesztés, nyomtatás
- a kölcsönzési határidők nyilvántartása, napi statisztika vezetése

Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea



Olvasásnépszerűsítő programok a TÁMOP pályázat keretében
Foglalkozások,  rendezvények  szervezése  a  gyermekkönyvtárban  és  más  helyszíneken  a 
könyvtárhasználat  népszerűsítésére,  az  irodalmi  és  egyéb  művészeti  értékek  közvetítésére,  a 
szabadidő hasznos eltöltésére:

- könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása
- könyvtári tanórák tartása adott témakörökhöz
- író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások szervezése
- mese- és játékfoglalkozások kisiskolásoknak, bábelőadások, meseposztócska
- manuális  foglalkozások  szervezése  alkalmanként,  ünnepekhez  kötődően  (Húsvét, 

Anyák napja, Mikulás, karácsony)
- agyagozás
- tűzzománc
- foglalkozások szalvétatechnikával
- gipszöntés
- textilfestés
- mézeskalács díszítés
- ajándékkészítés különböző alkalmakra

Határidő: alkalmanként
Felelős: Máthé Andrea (könyvtárismeret, irodalmi foglalkozások)

Molnár Piroska, Hegedűsné (kézműves, játék- és mesefoglalkozások)

A diafilmkölcsönzés népszerűsítése ajánló jegyzékekkel, ismertetőkkel, hétvégi diavetítő-
kölcsönzési lehetőséggel
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea

Mesefoglalkozások szervezése, tartása óvodás csoportoknak
Január: A mesék világa
Február: Medvék minden mennyiségben. Népszokás a gyermekirodalomban
Március: Játék a rímekkel
Április: Csuk Ferenc gyermekversei
Május: Ősszel iskolás leszek. Janikovszky Éva Már iskolás vagyok című műve alapján.
Határidő: havonta
Felelős: Máthé Andrea

A Móra Könyvtár könyvespolca: olvasómozgalom az irodalom megszerettetésére
Határidők:
Meghirdetés: 2009. január 15. és október 15.
Felelős: Máthé Andrea

Rejtvényfüzet pályázatok lebonyolítása
I. félév: A beérkezett pályázatok eredményhirdetése
Határidő: 2009. április 8.
Felelős: Máthé Andrea



II. félév: Új pályázat meghirdetése
2. osztály: „S ím, halljatok csodát” – Benedek Elek, a nagy mesemondó.
3. osztály: „Felelj szépen, ha kérdeznek” – Janikovszky Éva meséi.
4. osztály: „Ha a világ rigó lenne…” – Vers – játék.
5-6. osztály: „Tudom, hallottátok hírét” - Benedek Elek mondavilága.
7-8. osztály: „Istenek földje – emberek földje. Élet az ókori birodalmakban.
Határidő: 2009. októbertől havonta 2010. áprilisig.
Felelős: Máthé Andrea

Olvasótáborok szervezése a gyerekek könyvtári integrációja céljából. Olvasótábori programok 
összeállítása, lebonyolítása.
Határidő: 2009. június, augusztus
Felelős: Molnár Piroska

Hegedűsné B. Krisztina
Máthé Andrea

Móra-verseny
Vers- és prózamondó verseny szervezése a szentgotthárdi kistérség, valamint osztrák és szlovén 
gyerekek részvételével
Határidő:  2009.  november  (alsó  tagozat:  november  21.  felső  tagozat  és  középiskola: 
november 28.)
Felelős: Máthé Andrea, Molnár Piroska

Kis tollnok versíró pályázat különböző korosztály számára
Meghirdetés: 2009. február első hete
Határidő: 2009. március 16.
Értékelés: 2009. április 15.
Felelős: Máthé Andrea

Bekapcsolódás az országos Internet Fiesta programsorozatba.
Kicsik irodalma az Interneten. Rejtvényes Internet. Kisiskolások a számítógépről.
Határidő: 2009. március
Felelős: Máthé Andrea

3. Fiókkönyvtári feladatok
Hagyományos könyvtári szolgáltatások
Olvasószolgálat és tájékoztatás

- dokumentumkölcsönzés:
könyvek,  folyóiratok,  videófilmek,  DVD  lemezek,  hangzó  dokumentumok  (CD, 
hangkazetta), diafilmek
- a prézens állomány helyben használatának segítése
- előjegyzés felvétele
- irodalomkutatás
- tájékoztatás
- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe
- az információs infrastruktúra kezelése, az olvasók segítése
- tájékoztatás nyomtatott, elektronikus és hálózati forrásokból
- a kölcsönzési határidők nyilvántartása



- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix

Kulturális programok, foglalkozások, rendezvények szervezése különböző korosztály 
számára
Mesefoglalkozások Rábatótfaluban óvodások számára (báb, meseposztócska)
Határidő: havonta, ünnepekhez kapcsolódva
Felelős: Bedi Beatrix

Kézműves foglalkozások gyerekeknek Rábafüzesen és Farkasfán
Határidő: egész évben
Felelős: Bedi Beatrix

Farsangi karnevál és programok szervezése Farkasfán felnőtteknek és gyerekeknek a Farkasfa 
Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2009. február 14.
Felelős: Bedi Beatrix

Húsvétváró foglalkozások Rábatótfaluban, Farkasfán és Rábafüzesen gyerekeknek
Határidő: 2009. április
Felelős: Bedi Beatrix

Emlékmű – avatás a kitelepítés évfordulóján, Rábafüzesen a Német Kisebbségi Önkormányzattal 
közösen
Határidő: 2009. május 26.
Felelős: Bedi Beatrix

Gyereknap szervezése Rábafüzesen, és Farkasfán a Német Kisebbségi Önkormányzattal és a 
Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2009. június
Felelős: Bedi Beatrix

Anyák napi műsor szervezése Farkasfán, a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2009. május
Felelős: Bedi Beatrix

Bekapcsolódás a jakabházi Hagyományőrző Egyesület kulturális programjaiba
Határidő: alkalmanként
Felelős: Bedi Beatrix

Nemzetiségi falunapi programok szervezése Rábafüzesen
Határidő: 2009. augusztus
Felelős: Bedi Beatrix

Mikulás- és karácsonyváró programok Rábatótfaluban, Rábafüzesen és Farkasfán
Határidő: 2009. december
Felelős: Bedi Beatrix

Mikulásváró műsor Farkasfán a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2009. december
Felelős: Bedi Beatrix



Idősek napja Farkasfán a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2009. október
Felelős: Bedi Beatrix

Közlekedési ismeretek gyerekeknek (előadások, játékos foglalkozások, vetélkedők szervezése 
Rábatótfaluban, Rábafüzesen, Farkasfán.
Határidő: egész évben
Bedi Beatrix

Rábafüzesen a nemzetiségi néprajzgyűjtemény népszerűsítése, tárlatvezetések
Határidő: egész évben
Bedi Beatrix

A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás biztosítása
Rádiós internet – csatlakozás kiépítése a fiókkönyvtárakban. Számítógépek telepítése az olvasók 
számára. A nyomtatás, másolás, szkennelés lehetőségének biztosítása
Határidő: pályázattól függően 2009. III. negyedévétől
Felelős: Molnár Piroska

Információs szolgáltatások bevezetése a technikai lehetőségek megvalósítása után 
(Rábatótfaluban, Jakabházán, Farkasfán)
Határidő: 2009. III. negyedévétől
Felelős: Bedi Beatrix

Az információs szolgáltatások kiterjesztése Rábafüzesen újabb IKT számítógépek üzembe 
helyezésével
Határidő: 2009. III. negyedévétől (pályázati eredménytől függően)
Felelős: Molnár Piroska

Az infrastruktúra fejlesztésére pályázatokon való részvétel, egyéb forrás keresése
Határidő: pályázatoktól függő
Felelős: Molnár Piroska

Kapcsolatépítés, kapcsolatápolás a városrészek civil szervezeteivel, bekapcsolódás a települési 
kulturális és egyéb programokba
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix

Molnár Piroska

4.  Minőségi  információs  szolgáltatások  bevezetése  a  TIOP  és  a  TÁMOP  pályázatok 
keretében
Online könyvtári szolgáltatások megvalósítása, csatlakozás a Vas Megyei Könyvtári Portálhoz
Határidő: 2009. III. negyedévétől
Felelős: Molnár Piroska

Többnyelvű interaktív könyvtári honlap készítésének megkezdése
Határidő: 2009. III. negyedévétől
Felelős: Molnár Piroska



Web 2.0 –ás szolgáltatások bevezetése a Szikla integrált rendszer új moduljai segítségével 
(OPAC, OPAC Plusz)
Határidő: 2009. III. negyedévétől
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok

A minőségbiztosítás kézikönyvének átvétele a Berzsenyi Könyvtártól és alkalmazása a helyi 
könyvtárra
Határidő: pályázattól függő
Felelős: Molnár Piroska

5. A hagyományos könyvtári szolgáltatások minőségének javítása
Átfogó minőségi célok:
A dokumentumállomány fejlesztése az olvasói igények és az értékállóság figyelembe vételével
Határidő: folyamatos
Felelős: gyarapításban résztvevő könyvtárosok

A magyar és az egyetemes kultúra értékeinek közvetítése
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok

Az esélyegyenlőség biztosítása a tudás elérhetőségében a hátrányos helyzetűek számára
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok

Korszerű technológiák bevezetése az információszolgáltatásban
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok

Rugalmas hozzáférés biztosítása az információhoz
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok

Az olvasói elégedettség növelése
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok

Felhasználóbarát könyvtár, szolgáltató hely kialakítása. Az olvasók tájékoztatására feliratok, 
útmutatók, használati szabályok készítése
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok

Személyre szabott szolgáltatások bevezetése a tájékoztatásban
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok



6.  A  könyvtárak  oktatási  –  képzési  szerepének  növelése  az  életen  át  tartó  tanulás 
színhelyeként
A tanulást támogató tartalmakhoz és információkhoz történő hozzáférés érdekében a könyvtár 
információs és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése.
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok

Az életen át tartó tanulás támogatása különböző programokkal
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok

7. A könyvtáros munkatársak szakmai, informatikai és nyelvi képzése (a TÁMOP pályázati 
konstrukcióban)
Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Könyvtári Intézetben
Akkreditált könyvtáros szakmai képzések és a Berzsenyi Könyvtárban
Nyelvi képzések
Határidő: 2009. III. negyedévtől
Felelős: Molnár Piroska

A könyvtárosok szakmai továbbképzésének tervezése iskolarendszerű és azon kívüli formában
Határidő: 2009. február
Felelős: Molnár Piroska

Folyamatos pályázatfigyelés, pályázati tevékenység rendezvényekre, programokra, 
gyűjteményre, szolgáltatásokra, fejlesztésre
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska

A megszerzett képzettségek hasznosítása a tartalmi munkában, projektben
Határidő: folyamatos
Felelős: valamennyi könyvtáros

Részvétel a szakmai napokon, rendezvényeken, továbbképzéseken
Határidő: alkalmanként
Felelős: Molnár Piroska

8. Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi 
csoportok bevonásátcélzó helyi programok, kampányok kialakítása az iskolai 
könyvtárakkal partnerségben
Olvasótáborok szervezése különböző csoportok számára. Rejtvényfüzet – pályázatok 
lebonyolítása Vas Megyei könyvtárakkal partnerségben. Író – olvasó találkozók szervezése. 
Hagyományos gyerekkönyvtári programok, versenyek kiterjesztése a kistérségre, a külföldi 
partneriskolákra. Könyvtár – népszerűsítő kiadvány készítése
Határidő: pályázattól függően 2009. III. negyedévétől
Felelős: Molnár Piroska

Máthé Andrea
Mátrainé B. Erika



9. A nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése
A muraszombati és a lendvai könyvtárral közös szakmai programok szervezése. A muraszombati 
könyvtárral való kapcsolat kihasználása

- könyvtárközi kölcsönzésre
- kölcsönös szakmai tapasztalatcserére

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

Kapcsolatok ápolása a határon túli magyar közösségekkel (lendvai kéttannyelvű általános és 
középiskola)
Határidő: folyamatos, alkalmakhoz kötődő
Felelős: Molnár Piroska

Kapcsolatok ápolása ausztriai könyvtárakkal (Jennersdorf)
Határidő: alkalmakhoz kötődő
Felelős: Molnár Piroska

Szakmai tanulmányutak szlovén és osztrák könyvtárosok részvételével, tapasztalatcsere 
látogatások.
Határidő: együttműködési megállapodás szerint
Felelős: Horváth Tiborné

Molnár Piroska

10. Tervezés
A könyvtár működését segítő szakmai szabályozások aktualizálása

- az analitikus feltárás szabályainak rögzítése
- a folyóirat-beszerzés aktualizálása

Határidő: 2009. szeptember, november
Felelős: Molnár Piroska

Horváth Tiborné

A könyvtár 2010. évi költségvetésének tervezése
Határidő: 2009. november
Felelős: Molnár Piroska

Fejlesztési elképzelések kidolgozása (a folyóirat-olvasó és a gyermekkönyvtári foglalkoztató 
infrastrukturális fejlesztésére)
Határidő: folyamatos, pályázati lehetőséghez alkalmazkodó
Felelős: Molnár Piroska

Mátrainé B. Erika
Bedi Beatrix



III. Kistérségi, mozgókönyvtári feladatok
Hálózati gondozás
A szentgotthárdi Móra Könyvtár Szentgotthárd vonzáskörzetében 14 ellátórendszeri szolgáltató 
helyet  működtet.  Feladatunk  e  könyvtárak  dokumentumokkal,  információval  való  ellátása, 
módszertani  segítése.  A  hálózati  gondozás  keretében  a  következő  feladatok  elvégzéséről 
gondoskodunk:

− állománygyarapítás
− állományba vétel
− katalogizálás
− a dokumentumok kölcsönzésre való alkalmassá tétele
− egyedi és összesített leltárak vezetése
− állományapasztás
− átadó leltárak
− az éves statisztikák összegyűjtése

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet

Állománygyarapítás, katalogizálás
A kistérségi szolgáltató helyek számára dokumentumok beszerzése, feldolgozása.
Az állománygyarapítás területei:

− a törzsállomány gyarapítása
− csereállomány beszerzése: könyvek, CD-lemezek, videó- és DVD-dokumentumok

Határidő: havonkénti finanszírozás alapján
Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek)

Mátrainé B. Erika (CD, DVD, videódok.)

A csereállomány kiszállítása, illetve mozgatása a szolgáltató helyek között.
Határidő: havonta (CD, DVD) negyedévente (könyvek)
Felelős: Kovács Erzsébet

Leltárba vétel, katalogizálás, adatbázis-építés
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek)

Hegedűsné B. Krisztina (CD, DVD, videó dokumentumok)

Könyvtárközi kölcsönzés
Könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítjuk a hiányzó műveket a tagkönyvtárak számára saját 
gyűjteményből 3 hét határidőre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika



Kapcsolat a többcélú kistérségi társulással
A mozgókönyvtári ellátás keretében folyamatos kapcsolattartás a községek polgármestereivel, 
jegyzőivel, körjegyzőivel. A mozgókönyvtári ellátás keretében átvett dokumentum-beszerzési 
keret és szolgáltatási díj felhasználásáról statisztika és beszámoló készítése.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Kovács Erzsébet

Molnár Piroska

Ajánlás készítése a szolgáltató helyek fejlesztésére a normatív támogatásból:
− technika
− berendezés
− karbantartási feladatok

Határidő: 2009. március
Felelős: Kovács Erzsébet

Molnár Piroska

A községi szolgáltató helyek fizikai körülményeinek nyomon követése, javaslattétel a 
szükséges felújításokra, beszerzésekre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet

Molnár Piroska

Módszertani munka
A községi szolgáltató helyeken működő könyvtárosok munkájának segítése, szakmai 
tanácsadás, konkrét segítségnyújtás egyes feladatok ellátásában. A működéshez és a 
nyilvántartások vezetéséhez szakmai nyomtatványok biztosítása. Szakmai konzultációs 
lehetőség az olvasószolgálati és a nyilvántartási feladatok ellátásához.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet

Helyszíni segítségadás a községi könyvtárosoknak:
− a raktári rend helyreállítása
− a jelzetek javítása
− szakmai tanácsadás

Határidő: szolgáltató helyenként negyedévente
Felelős: Kovács Erzsébet

Átadó leltárak készítése a könyvtáros személyének változásakor
Határidő: igény szerint
Felelős: Kovács Erzsébet

A szolgáltatások körének bővítése
Lehetőség biztosítása a községi szolgáltató helyeken a dokumentumkínálat bővítésére. A 
könyvtárosok felkészítése a nem hagyományos dokumentumok kölcsönzésére. 
Dokumentumajánlások készítése számukra a kurrens beszerzésekről.
Határidő: havonta, kéthavonta
Felelős: Kovács Erzsébet

A települési szolgáltató helyek infótechnikai fejlesztésével az információs szolgáltatások 
körének kibővítése. A könyvtárosok felkészítés az elektronikus információkeresésre, 
használóképzésre.



Határidő: folyamatos, a fejlesztések megvalósításától függő
Felelős: Kovács Erzsébet

Rendezvények, kulturális programok
A rendezvények, programok hatókörének kiterjesztése a kistérségre:

− olvasótábor meghirdetése
− rejtvényfüzetek kiküldése
− író-olvasó találkozók szervezése
− meghívás a Móra versenyre, az alkotói versenyekre
− meghívás a szentgotthárdi könyvtári programokra

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet

Molnár Piroska
Máthé Andrea (gyermekprogramok)

Kulturális programok szervezése a települési szolgáltató helyen gyerekek és felnőttek 
számára. A helyi könyvtáros ösztönzése rendezvények szervezésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet

Ellenőrzés, értékelés
A szolgáltató helyen az olvasószolgálati tevékenység, a nyitva tartás, a nyilvántartások 
vezetésének ellenőrzése. A fenntartó tájékoztatása a tapasztalatokról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet

Molnár Piroska

Szentgotthárd, 2009. február 10.

Összeállította:

Molnár Piroska
Könyvtárigazgató



Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2009. február 25-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Intézményi pályázatok

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város  Képviselőtestületének 10/2009 számú határozata  alapján 
bevezetésre  került  a  Kontroll  rendszer,  amelynek  3. pontja  kimondja:  az 
intézmény  minden  általa  benyújtandó  –  beruházással,  felújítással, 
eszközbeszerzéssel  kapcsolatos  –  pályázat  esetében  előzetesen  köteles 
tájékoztatni  a  fenntartót  a  benyújtandó  pályázatról,  függetlenül  attól,  hogy 
önkormányzati támogatás / önrész szükséges-e a pályázathoz. A tájékoztatónak 
ki  kell  terjedni  a  támogatásból  megvalósuló  feladat  tekintetében  a  jövőbeni 
működési, fenntartási kiadásokra, feltételekre, azok forrásaira. A továbbiakban e 
témával és ilyen című előterjesztéssel minden testületi ülésen találkozni fogunk 
és ennek során terjesztjük elő egy napirendi pont alatt, de jól elkülöníthetően 
valamennyi  abban  a  hónapban  beérkezett  pályázati  igényt.  Igyekszünk  az 
anyagokat  jól  átlátható  és  jól  követhető  módon  a  Tisztelt  Képviselők  elé 
terjeszteni. Úgy ítéljük meg, hogy az átláthatóság, összevethetőség, és nyomon 
követhetőség jogos igényeinek ezzel a módszerrel tudunk leginkább megfelelni.

Ebben a  hónapban  egyetlen  ilyen  pályázati  kérelem érkezett:  a  SZOI 
Takács Jenő AMI kérelme a közOKA-26 Alapfokú művészeti intézmények 
támogatása című pályázaton való részvételre. A SZOI igazgatója és a SZOI 
Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményegység-vezetője a 
mellékelt kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez (1. sz. melléklet).

• A pályázat kiírója; a pályázat megnevezése: 
Oktatásért  Közalapítvány  közOKA-26  Alapfokú  művészeti  intézmények 
támogatása

• A pályázattal elérni kívánt cél:
 hangszerbeszerzés
 szakmai segédeszközök beszerzése
 színpad kialakítás
 hangszigetelés

A művészeti oktatás fontos szerepet tölt be a személyiségfejlesztésben, 
tehetséggondozásban,  a  hagyományőrzésben  valamint  a  nemzeti 
kultúra,  nemzeti  identitástudat  megőrzésében.  A  magas  színvonalú 
középfokú művészeti oktatás egyik alapja a magas szakmai színvonalú 
alapfokú  művészeti  képzés.  A  szakképzés  számára  értékes  felkészítő 
munkát  végző  intézmények  igen  gyakran  nagyon  gyenge 
eszközfelszereltséggel  rendelkeznek.  A  pályázatot  kiíró  Közalapítvány 
pályázati  támogatással kívánja segíteni  az alapfokú művészeti képzést 



folytató intézmények eszközfejlesztését, indokolt eszközbeszerzéseit és 
beruházásait.

• A pályázat beadási határideje: 
2009. március 20.

• A pályázattal elnyerhető támogatás, a szükséges önrész mértéke: 
Max. 5.000.000,- Ft / intézmény  vissza nem térítendő pénztámogatás, 
amely  a  művészeti  szakképzést  szolgáló,  a  gyakorlati  képzés  tárgyi 
feltételeihez  szükséges  eszközfejlesztésre  fordítható. A  pályázat 
benyújtása  nem  jár  saját  forrás  bevonásával,  a  pályázónak 
mindössze  a  pályázati  díjat  kell  fizetnie,  amely  mindössze 
10.000,- Ft összeget jelent.

• Nyertes pályázat esetén szükséges további erőforrások:
Támogatás  esetén  a  beszerzéseknek  hosszabb  távú  költségráfordítást 
igénylő  kihatása  nincs,  leszámítva  a  beszerzett  hangszerek 
állagmegóvását. Az  iskolai  pályázathoz  a  fenntartónak  garanciát 
(nyilatkozat)  kell  vállalni  a  tekintetben,  hogy  a  támogatással 
beszerzendő  eszköz,  megvalósítandó  beruházás  oktatási  célt  fog 
szolgálni.

• Előterjesztő javaslata:
A fenntartó oldaláról pénzügyi – gazdaságossági szempontból a pályázat 
beadása támogatható.

• Egyéb: ---

Mivel az intézmény fenntartója a Többcélú Kistérségi Társulás, a szentgotthárdi 
Képviselő-testületnek javaslattételi lehetősége van. Kérem a Tisztelt Testületet, 
hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni,  a  SZOI  igazgatójának  és  az  érintett 
intézményegység-vezetőnek  kérelmét  jóváhagyni,  a  pályázat  benyújtását 
támogatni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a SZOI Takács Jenő AMI 
által a közOKA-26 Alapfokú művészeti intézmények támogatása című pályázati 
felhívásra történő pályázat benyújtását engedélyezze.
Határidő: azonnal
Felelős:   Pénzes Tibor SZOI igazgató                          
          Dr. Gábor László

     irodavezető
Ellenjegyzem:
                        Dr. Dancsecs Zsolt
                                 jegyző



1. sz. melléklet
Szentgotthárdi Oktatási Intézmény 
 Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység              
Szentgotthárd                                                                                                Tel., fax: 94/445-555
Deák Ferenc utca 1. e-mail: zene@sztgnet.hu
9970

I.sz.: Tárgy: Pályázati lehetőség

Polgármesteri Hivatal 
Jogi, Koordinációs Iroda
Dr. Krajczár Róbert irodavezető úr
Szentgotthárd
Széll K. tér 11. 

Tisztelt Irodavezető Úr!

A SZOI Takács Jenő AMI pályázatot szeretne benyújtani az Oktatásért Közalapítvány 
közOKA-26 Alapfokú művészeti intézmények támogatása című pályázati kiírás alapján. 
Szentgotthárd Város Képviselőtestületének 10/2009. sz. határozata alapján a Kontroll 
rendszer működtetése szerint a fenntartónak a tájékoztatása, előzetes jóváhagyása 
szükséges a pályázat benyújtásához. 

Az alapfokú művészeti iskolák támogatása az Oktatásért Közalapítvány részéről a 
szakképzés szemszögéből merült fel, elsősorban a művészeti szakközépiskolák számára 
utánpótlást nyújtó intézményeket szeretnének támogatni. A pályázat elsősorban 
eszközfejlesztésre, illetve kisebb beruházásokra nyújtható be. 

A fenntartónak garanciát kell vállalnia, hogy a támogatással beszerzendő eszköz, illetve a 
megvalósítandó beruházás oktatási célt fog szolgálni. 

A pályázaton max. 5.000.000.- Ft támogatást lehet intézményenként szerezni, önrész 
biztosítása nem szükséges, ugyanakkor a pályázat benyújtásáért 10.000.- Ft pályázati díjat 
kell leróni. 

Művészetoktatási intézményegységünk az alábbi elképzelések alapján szeretné benyújtani 
pályázatát: 

• hangszerbeszerzés
• szakmai segédeszközök beszerzése
• színpad kialakítás
• hangszigetelés

Támogatás esetén - megítélésünk szerint - a beszerzéseknek hosszabb távú 
költségráfordítást igénylő kihatása nincs, leszámítva a beszerzett hangszerek 
állagmegóvását. 

Tisztelt Irodavezető Úr!

Kérem, hogy pályázatunk benyújtását támogatni, és a fenntartó, illetve Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának megfelelő szervéhez kérelmünket továbbítani szíveskedjék. 

Szentgotthárd, 2009. február 16.

   Csukly Gergely Pénzes Tibor
  Intézményegység-vezető   igazgató 



Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2009. február 25-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása - közfoglalkoztatás

Tisztelt Képviselő-testület!

2009.  január  01.  napjával  módosult  a  Szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.). A változás célja, 
hogy  az  önkormányzatok  minél  szélesebb  körben  munkába  vonják  be  a 
rendszeres  szociális  segélyben  részesülőket.  Kiemelt  cél  továbbá,  hogy  a 
munkára  képes,  tartósan munkanélküli  személyek  a  korábbiaknál  fokozottabb 
mértékben  vegyenek  részt  valamely  közfoglalkoztatási  formában,  annak 
érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. 

Az „Út a munkához” program megvalósításának a kulcseleme a közfoglalkoztatás 
megszervezése,  amely  a  települési  önkormányzatok  feladata,  de  a  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  útján  is  gondoskodhatnak  róla.  A  legutóbbi  Kistérségi 
Társulási Tanácsi ülésen és Kistérségi Jegyzői Kollégiumi ülésen már szóba került 
a lehetőség, egy előadást is meghallgattak a térség polgármesterei, jegyzői / 
érintett ügyintézői. 

A kistérségi  szinten történő ellátásnak számos előnye és indoka van, 
leginkább az,  hogy  a  települések között  lehetőség  nyílik  a  munkaerő 
átcsoportosítására.

A Szt. 37/A. § (1)  bekezdése alapján: „A települési önkormányzat, illetve a 
közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás a 
közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban 
foglaltakkal való összhang biztosítása céljából - az állami foglalkoztatási szerv 
által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján – 
egy éves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv 
tervezetét a polgármester, illetve társulás esetén a társulási megállapodásban 
kijelölt  személy  előzetes  véleményezésre  megküldi  az  állami  foglalkoztatási  
szervnek, illetve a 2000 fő feletti települések esetében a helyi szociálpolitikai 
kerekasztalnak. Az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal a 
közfoglalkoztatási  terv  tervezetével  kapcsolatos  véleményéről  annak 
kézhezvételétől  számított  15  napon  belül  tájékoztatja  a  települési 
önkormányzatot.  Amennyiben  az  állami  foglalkoztatási  szerv  és  a 
szociálpolitikai  kerekasztal  határidőben  nem  nyilvánít  véleményt,  úgy  kell  
tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért. A 
települési  önkormányzat  képviselő-testülete,  illetve  a  társulás  döntéshozó 



szerve  az  állami  foglalkoztatási  szerv  és  a  szociálpolitikai  kerekasztal 
véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-ig, a 
2009. évben április 15-ig fogadja el.”

(2) A közfoglalkoztatási terv tartalmazza:
a) a  rendelkezésre  állási  támogatásra  jogosult  személyek  képzettség 

szerinti várható   összetételét,
b) a  részben  vagy  egészben  közfoglalkoztatás  keretében  ellátandó 

közfeladatok megjelölését és várható ütemezését,
c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot,
d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.

A  Kistérségi  Iroda  a  közelmúltban  a  közfoglalkoztatási  terv  kistérségi  szintű 
összeállításával kapcsolatban megkereste: 

− a települési önkormányzatokat, hogy saját településük vonatkozásában 
nevezzék  meg  a  közfoglalkoztatás  során  az  elvégzendő  feladatokat,  a 
feladatok  formáját,  tartalmát,  munkavégzés  helyét,  és  időtartamát,  az 
eszköz szükségletet, a feladatelvégzéshez szükséges létszámot, valamint a 
feladatellátáshoz szükséges szakképzettséget;

− a  Ny-du.  Regionális  Munkaügyi  Központ  Szentgotthárdi 
Kirendeltségét,  hogy  az  álláskeresési  ellátást  kimerítő,  tartósan 
álláskeresők és várhatóan aktív korúak ellátására jogosultak és a 2008. 
évben  álláskeresőként  nyilvántartott  rendszeres  szociális  segélyben 
részesülők létszámát; iskolai végzettségét, szakképzettség szerinti várható 
összetételét; a Munkaügyi Központ szervezésében induló képzések várható 
szakirányait,  résztvevők  létszámát;  térségben  induló  munkaerő-piaci 
programokat,  az  azokba  bevonhatók  létszámát  adják  meg  az  Irodánk 
részére. Az általunk kért adatokat köszönettel megkaptunk, és egyben azt 
továbbítottunk a települési önkormányzatok részére is. 

Amennyiben  a  térség  települési  önkormányzatai  a  közfoglalkoztatási 
tervet kistérségi szinten szeretnék elkészíteni, szükség van a Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására, amelyhez 
a Társulásban tag önkormányzatok képviselő-testületek mindegyikének 
minősített többséggel hozott döntése szükséges! 

Ahhoz, hogy a Társulási Megállapodás egységes formában kerüljön módosításra, 
a Társulási Tanácsnak indokolt egy javaslatot tenni a települési önkormányzatok 
felé. A Társulási Tanács ezt várhatóan a szentgotthárdi Képviselő-testületi ülést 
követő  napon,  azaz  február  16-án  meg  is  teszi,  annak  várható  formáját 
tartalmazza  a  határozati  javaslat.  Mivel  előfordulhat,  hogy  egyes  települések 
igen,  más  települések  nem  csatlakoznak  a  kistérségi  közfoglalkoztatási  terv 
elkészítéséhez, a határozati javaslat 2 verziót tartalmaz: 

• az „A” verziót azok a települések fogadják el, akik részt kívánnak venni a 
kistérségi közfoglalkoztatási terv elkészítésében és lebonyolításában



• a „B” verziót azok a települési önkormányzatok fogadják el, akik nem 
kívánnak részt venni a kistérségi közfoglalkoztatási terv elkészítésében és 
lebonyolításában,  de  nem  akadályozzák  meg  ebben  azokat  a 
településeket, akik részt kívánnak venni abban. 

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

Határozati javaslat:

A. Szentgotthárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni 
kíván a  kistérségi  közfoglalkoztatási  terv  elkészítéséhez  és 
lebonyolításához,  ezért  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Megállapodását az alábbiakkal módosítja:

a. II. A Társulás célja és feladata, 1.) a vállalt feladatok kiegészítése” 
kiegészül a “ Kistérségi közfoglalkoztatás” feladattal,

b. III/B. Ágazati Feladatok közé a “Kistérségi közfoglalkoztatás” címszó 
kerül felvétele az alábbi szövegkiegészítéssel: “A Társulás kistérségi 
közfoglalkoztatási  tervet  készít  és  koordinálja  annak 
megvalósítását”. 

Határidő: a képv.testületi határozatok meghozatalára: 2009. március 15.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Gábor László irodavezető

B. Szentgotthárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  nem kíván 
csatlakozni  a  kistérségi  közfoglalkoztatási  terv  elkészítéséhez  és 
lebonyolításához,  de  elfogadja  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Megállapodásának alábbi módosítását azzal a kitétellel, hogy a kistérségi 
közfoglalkoztatási  terv  elkészítéséhez  és  lebonyolításához  Szentgotthárd 
Város nem csatlakozik: 

a. II. A Társulás célja és feladata, 1.) a vállalt feladatok kiegészítése” 
kiegészül a “ Kistérségi közfoglalkoztatás” feladattal,

b. III/B. Ágazati Feladatok közé a “Kistérségi közfoglalkoztatás” címszó 
kerül felvétele az alábbi szövegkiegészítéssel: “A Társulás kistérségi 
közfoglalkoztatási  tervet  készít  és  koordinálja  annak 
megvalósítását”. 

Határidő: a képv.testületi határozatok meghozatalára: 2009. március 15.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Gábor László irodavezető
Szentgotthárd, 2009. február 17.
                                                                                 ______________
                                                                                    Viniczay Tibor
                                                                                    polgármester
Ellenjegyezte: ________________
                      Dr. Dancsecs Zsolt
                             Jegyző



Előterjesztés
A Képviselőtestület 2009. február 25-i ülésére

Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díja

Tisztelt Képviselőtestület!

1. Térítési díj megállapításának gyakorisága  

A  hatályos  szociális  igazgatásról  és  az  egyes  szociális  ellátási  formák 
szabályairól szóló 22/2003. (IV.30.) ÖKT rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a 
személyes  gondoskodás  körébe  tartozó  szociális  ellátások  intézményi  térítési 
díját  a  Képviselő-testület  évente  kétszer  állapíthatja  meg.  Első  alkalommal 
minden év március 1-ig, második alkalommal szükség szerint.  

A szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló 1993.  évi  III.  törvény 
(továbbiakban: Szoc.tv.) 115.§. (9) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget 
-a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az éves 
költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek)  egy 
szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet 
az előző év adatai alapján - minden év március 1-ig kell megállapítani. 

2. Térítési díj számítási módjának megváltozása  

A Szoc.tv. 115.§. (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátások térítési díja a  szolgáltatási önköltség és a normatív állami 
hozzájárulás különbözete. Ez a tavalyi év folyamán is így volt.  Új elemként, 
2008. január 1-i hatállyal emelte be  a 2007. évi CXXI. törvény 41.§-a, hogy ha 
az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű normatív 
állami hozzájárulást határoz meg, akkor az intézményi térítési díjat valamennyi 
normatíva-kategóriára külön meg kell határozni. A Magyar Köztársaság 2009. 
évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII törvény differenciált összegű normatív 
állami  hozzájárulást  határoz  meg  mind  a  szociális  étkeztetés,  mind  a  házi 
segítségnyújtás esetében. A szociális étkezés esetében 3 db számítási módszert 
alkalmaz:
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− Amikor a kérelmező családjában  a jegyző által kiállított igazolás alapján 
az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el;

− Amikor a kérelmező családjában a jegyző által kiállított igazolás alapján 
az  egy  főre  eső  jövedelem eléri  a  nyugdíjminimum 150%-át,  de  nem 
haladja meg annak 300%-á,

− Amikor a kérelmező családjában a jegyző által kiállított igazolás alapján 
az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át  meghaladja;

A házi segítségnyújtás esetében 2 fajta differenciált számítást határoz meg: 
− Amikor az ellátott családjában  a jegyző által kiállított igazolás alapján az 

egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el;
− Amikor az ellátott családjában a jegyző által kiállított igazolás alapján az 

egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja

Ezek alapján egy szolgáltatás esetén is különböző intézményi térítési díjakat kell 
meghatározni.

A tájékoztatási kötelezettség:
Az  intézményi  térítési  díj  összegéről  az  intézmény  ellátási  területén  élő 
lakosságot  tájékoztatni  kell,  többcélú  kistérségi  társulás  által  fenntartott 
intézmény esetében a tájékoztatási kötelezettséget a társulás székhelye szerinti 
jegyzőnek kell teljesíteni. Az ellátást igénybe vevőt az intézményi térítési díj 
összegén túl az egy ellátottra jutó önköltség havi összegéről is tájékoztatni kell.

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési 
díj)  az  intézményvezető  konkrét  összegben  állapítja  meg  és  arról  az  ellátást 
igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. A személyi 
térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, kivéve, ha az 
intézményi  térítési  díj  számítása  nem eredményez  pozitív  számot.  Ebben  az 
esetben külön jogszabályban meghatározott összegű személyi térítési díjat kell 
fizetni. 

A Szoc.tv  2008.  január  1-től  hatályos  szövege  szerint a fenntartó  ingyenes 
ellátásban  részesíti  azt  az  ellátottat,  aki  jövedelemmel  nem  rendelkezik, 
étkeztetés  és  házi  segítségnyújtás  esetében  akinek  a  családja  jövedelemmel 
(119/C.  §.) nem  rendelkezik, és  bentlakásos  ellátás  esetében  a  119.  §  (2) 
bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. Egyúttal azonban a 
29/1993.  (II.17.)  Kormányrendelet  4/A.  §.  (2)  bekezdése  megállapítja  a 
minimális  személyi  térítési  díjakat.  A  személyi  térítési  díjak  sávos 
megállapításakor  erre  figyelemmel  kell  lenni.  A  személyi  térítési  díj  nem 
haladhatja meg a jövedelem 25 %-át étkeztetés, 20 %-át házi segítségnyújtás, 2 
%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 60 %-át átmeneti elhelyezés esetén. 



A tavalyi évhez hasonlóan most is a személyi térítési díjak jelentős csökkenése 
várható,  amelynek  egy  része  abból  adódik,  hogy  étkeztetés  és  házi 
segítségnyújtás esetén a jegyző 2008. január 1-et követően családi jövedelmet 
köteles vizsgálni, ez idáig pedig csak a kérelmező jövedelme volt a mérvadó. 
Ráadásul a család meghatározásánál a Ptk. közeli  hozzátartozó fogalmát adja 
meg,  amely  az  eddigi  család  fogalomhoz  képest  nagy  mértékű  kiterjesztést 
jelenthet,  például  gyerekes  családoknál,  illetve  azon  családoknál,  ahol  több 
generáció él együtt. 

3. Az étkeztetés  

A térítési  díjak  megállapítása  az  általános  szabályok szerint  történik,  azaz  a 
szolgáltatási  önköltségből  le  kell  vonni  a  normatív  állami  hozzájárulást.  Az 
étkeztetés  intézményi  térítési  díja  nem haladhatja  meg  az  egy  ellátottra  jutó 
szolgáltatási  önköltség  és  a  tárgyévi  normatív  állami  hozzájárulás 
különbségének  egy  napra  jutó  összegét.  Napok  számaként  csak  az  étkezési 
napokat lehet figyelembe venni. A már korábban említett költségvetési törvény a 
szociális  étkeztetésre  3  db,  differenciált  normatívát  határoz  meg,  így  3 
kategóriára kell intézményi térítési díjat megállapítani. Emellett az intézményi 
térítési  díjat  aszerint  is  differenciálni  kell,  hogy  az  ételt  a  helyszínen 
elfogyasztják  vagy  az  igénybevétel  helyére  szállítják.  Esetünkben,  minden 
esetben szállítás történik.

Szociális étkeztetés 

2008. évi költségvetés: 19.090.000 Ft 
2009. évi normatívák összege: 

a) 91.050 Ft/fő 
b) 80.700 Ft/fő
c) 64.000 Ft/fő

2008. évi normatíva elszámolás szerinti létszám: 156 fő 

2008. évi költségvetéshez csatolt költségek az Idősek Klubja költségvetéséből az 
integrált működés miatt. 

● 2008. évi költségvetés: 19.090.000,-Ft
● Gépkocsijavítás, javítás, üzemanyag költsége:   1.366.000,-Ft
● Gépkocsivezető + szoc.gond.szervező bére:   4.244.000,-Ft
● Nappali Idősek költségvetésének 10 %-a:                 4.059.000,-Ft  

Mindösszesen: 28.759.000,-Ft

Intézményi térítési díj = szolgáltatási önköltség – normatív állami 
hozzájárulás. 



(Intézményi térítési díj: nem haladja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási 
önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra 
jutó összegét.) 

Étkeztetés intézményi térítési díja szállítással (Szt. 115. § (1) alapján) 

1) 28.759000 Ft : 156 fő = 184.350 Ft – 91.050 Ft = 93.300 Ft : 251 nap = 
371,713 Ft ≈ 372 Ft 

2) 28.759000 Ft : 156 fő = 184.350 Ft – 80.700 Ft = 103.650 Ft : 251 nap = 
412,948 Ft ≈ 413,- Ft     

3) 28.759000 Ft : 156 fő = 184.350 Ft – 64.000 Ft = 120.350 Ft : 251 nap= 
479,482 Ft ≈ 479 Ft.

A három intézményi térítési díj átlaga: 421 Ft. 

− Az intézményi átlag térítési díja 421.-Ft, de a fenntartó megállapíthat egy 
intézményi térítési díjat is, ez nem kell, hogy a kategóriánként kiszámított 
intézményi térítési díjak átlaga legyen. Tavaly is 420.-Ft volt az étkezés 
intézmény térítési díja, ezért célszerű legalább a KSH által kiadott 4,5% 
inflációval megemelnünk a térítési díjat, amely kerekítve 450.-Ft.

− tavaly a Városi Gondozási Központ 479.-Ft-ért vásárolta az ebédet, és a 
testület által elfogadott térítési díj 420.-Ft-volt, amely azt jelentette, hogy 
az ebédet az előállítási költség 87%-áért adtuk.

− az idén, tehát 2009. évben az Elámen Rt. előállítási költsége 512.-Ft, és 
amennyiben a testület elfogadja a 450.-Ft-os térítési díjat, akkor idén is az 
ebédet az előállítási költség 87%-áért adnánk.

− A piaci  áron  vásárolt  menük  ára  Szentgotthárdon:  500-550.-Ft  között 
vannak, ezért a 450.-Ft-os ebéd árat nem célszerű magasabb összegben 
megállapítani. 

Étkeztetés  intézményi  térítési  díjaként  szállítással:  450.-Ft  javasolt  a 
Fenntartó általi elfogadásra.

Étkeztetés intézményi térítési díja szállítás nélkül 
(Szt. 115. § (1) alapján) 

1) 27.849.000 Ft : 156 fő = 178.500 Ft - 91.050 Ft = 87.450 Ft : 251nap = 
348,406 ≈ 348 Ft 

2) 27.849000 Ft : 156 fő – 178.500 Ft – 80.700 Ft = 97.800 Ft : 251nap = 
389,641 Ft ≈ 390 Ft 



3) 27.849000 Ft : 156 fő = 178.500 Ft – 64.700 Ft = 114.500 Ft : 251 nap = 
456,175 ≈ 456   Ft   

A három intézményi térítési díj átlaga: 398   Ft.  

Étkeztetés intézményi térítési díja szállítás nélkül tavaly is 400.-Ft volt, ezért az 
idén ebben az esetben is legalább az infláció összegével, azaz 4,5%-al célszerű 
a díjat megemelni. 

Étkeztetés  intézményi  térítési  díja  szállítás  nélkül:  430.-Ft  javasolt  a 
Fenntartó általi elfogadásra. 

A személyi térítési díj 

Az  intézményvezető  állapítja  meg  a  kötelezett  által  fizetendő  térítési  díj 
összegét, a Fenntartó mérlegelési szempontból a jövedelmi sávokat határoz meg 
a szerint, hogy az ebéd-szállítással, vagy szállítás nélkül kerül e kiosztásra. 

A viszonyítási alap az öregségi nyugdíjminimum 2009. január 1-től - amely a 
2008. évhez képest nem emelkedett- érvényes összege: 28.500 Ft. 
 
Jövedelemsávos meghatározás:

Jövedelmi sáv Ebéd szállítással Ebéd szállítás nélkül
Fizetendő térítési díj Fizetendő térítési díj

0
1         – 28499
28500 – 42749
42750 – 56999 
57000 – 71249
71250 – 85499
85500 - 

 Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 
→ szállítással: 15362,71 Ft
→ szállítás nélkül: 14876,60 Ft 

 



4. Házi segítségnyújtás  

A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra 
jutó szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbségének egy 
ellátási órára jutó önköltségét. Az óradíj meghatározásánál csak a hivatásos és 
díjazásban részesülő társadalmi gondozók száma vehető figyelembe. Hasonlóan 
az  étkeztetéshez,  ezt  az  alapszolgáltatást  sem lehet  piaci  alapon  nyújtani.  A 
költségvetési  törvény  2  normatíva-kategóriát  határoz  meg,  így  2  intézményi 
térítési díjat kell meghatározni. 
A házi  segítségnyújtásban  részesülő  által  havonta  fizetendő  személyi  térítési 
díjat az óradíj és az adott hónapban gondozásra fordított idő szorzata alapján kell 
meghatározni, úgy, hogy annak összege nem haladhatja meg a család egy főre 
eső jövedelmének (melyet a jegyző által kiadott jövedelemigazolás tartalmaz) 20 
%-át.  A  jövedelemnek  a  fizetendő  térítési  díj  és  a  normatíva  igénylése 
szempontjából  van  jelentősége,  az  ellátás  igénybevételét  egy  bizottság  által 
megállapított gondozási szükséglet alapozza meg.

2008. évi költségvetés: 
Szentgotthárd HG → 11.580.000,-Ft 
Kistérség HG        8.928.000,-Ft

      20.508.000,-Ft

2008. évi költségvetéshez csatolt költség az Idősek Klubja Költségvetéséből az 
integrált működés miatt. 

Nappali Idősek Klubja költségvetésének 15 %-a → 6.089.100 Ft 

Mindösszesen: 20.508.000 Ft + 6.089.000 Ft = 26.597.100 Ft 

2009. évi normatívák összege: 

a) 270.700 Ft.
b) 171.000 Ft. 

2008. évi normatíva elszámolás szerinti létszám: 93 fő 
2008. évi gondozási órák száma: 8747,75

    11973,-
    20720,75 ≈ 20.721 óra

Intézményi térítési díj = szolgáltatási önköltség – normatív állami 
hozzájárulás 



Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja Szt. 115. § (1) alapján 

1) 26.597.100 Ft – 25.175.100 Ft = 1.422.000 Ft : 20.721 óra = 68,626 Ft ≈ 
69 Ft 

2) 26.597.100 Ft – 15.903.000 Ft – 10.694.100 Ft : 20.721 óra = 516,099 Ft 
≈ 516 Ft

● Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 516 Ft/óra
● Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 23832,526 Ft

Házi  segítségnyújtás  intézményi  térítési  díja  a  tavalyi  évhez  képest  20%-al 
csökken, mivel

− Kevesebb a költségvetése;
− Ellátotti létszám nő, több a teljesített óraszám, ezért nagyobb az osztó is

       - Az ellátottak a jövedelmük alapján, az egy főre eső jövedelem tekintetében 
a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó kategóriába tartoznak alapvetően, így az 
intézmény  az  alacsonyabb  normatíva  támogatást  kapja,  ezért  a  szolgáltatást 
igénybevevőtől a magasabb térítési díjat kell beszedni, amely ebben az esetben 
516.-Ft.

Személyi térítési díj 
Az intézményvezető állapítja meg a kötelezett által fizetendő személyi térítési 
díj összegét. A Fenntartó mérlegelési szempontból a jövedelmi sávokat határoz 
meg, Ft/órára vetítve. .

2.sz táblázat
Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: Ft/óra 
0
1 – 28499
28500 – 42749
42750 - 56999 
57000 – 71249
71250 - 

Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 23832,526 Ft 

5. JELZŐRNDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  esetében  továbbra  is  vizsgálni  kell  a 
szociális rászorultságot,  melyet a Szoc.tv. 65.§. (4) bekezdése részletez. Ezen 
alapszolgáltatás  esetében  a  költségvetési  törvény  egy  normatíva-kategóriát 
határoz meg. Szociálisan nem rászorult személy esetén a térítési díj összegét a 



fenntartó  szabadon  állapítja  meg.  Ezek  alapján  külön  térítési  díj  kerül 
meghatározásra szociálisan rászorult illetve nem rászorult esetén.

2008. évi költségvetés: 10.333.000 Ft 
2008 évi költségvetéshez csatolt költség az Idősek Klubja költségvetéséből az 
integrált működés miatt. 
●Idősek Klubja költségvetésének 2,5 %-a → 1.014.850 Ft
Mindösszesen: 10.333.000 Ft + 1.014.850 Ft = 11.347.850 Ft 

2009. évi normatíva összege: 29.500 Ft
2008. évi normatíva szerinti létszám: 40 fő 
2009. évi napok száma: 365 nap.

Intézményi térítési díj = szolgáltatási önköltség – normatív állami 
hozzájárulás 

Az önköltség a tavalyi évhez képest változatlan, mivel: 
− Frekvencia átállás, készülék vásárlás költségei jelentkeztek,
− Szállítási, ügyeleti, készenléti díjak növekedtek,
− A 2008. év már teljes év volt,

Normatíva: 40 készülék x 29.500 Ft = 1.180.000 Ft.

11.347.850 Ft – 1.180.000 Ft = 10.167.850 Ft : 40 készülék = 254.196 Ft : 365 
nap = 696 Ft. 

Intézményi térítési díj – Szt. 115. § (1) alapján:        696 Ft /nap
     20.880 Ft/hó

A jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  intézményi  térítési  díja  20.880.-Ft/hó 
lenne, de a Szt. 116. § (3) e) pontja értelmében: a térítési díj nem haladhatja meg 
a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelemének a 2%-át. 
Ezen ellátást  igénybevevők havi  átlag  jövedelme:  60.000.-Ft,  ennek a  2%-a, 
1200.-Ft.  Ezen  szolgáltatást  csak  azok  vehetik  igénybe,  akik  a  házi 
segítségnyújtást is igénybe veszik- amiért szintén térítési díjat fizetnek, valamint 
ezek az ellátottak a szociális étkezést is rendszeresen igénybe veszik.  



Intézményi térítési díj a szociális rászorultság esetén: (fenntartó által 
elfogadásra javasolt) 
A./ variáció:
/1000 Ft/hó (33 %-os emelés 2008-hoz képest) 
B./ variáció:
B/ 1200 Ft/hó (60 %-os emelés 2008-hoz képest) 

A szociálisan nem rászorultak esetében a fenntartó által javasolt összeg: 
3400.-Ft/hó, mivel egy készülék költsége 29.500.-Ft/év, osztva 12 hónappal, 
akkor 2.458.-Ft/hó, ehelyett 3400.-Ft/hó összeg elfogadását javasoltjuk a 
fenntartónak a 2008.évi szintnek megfelelően.

Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 23641,35.-Ft

Személyi térítési díj összegét az Intézményvezető állapítja meg. 

6. Támogató Szolgálat

A 191/2008.  (VII.30.)  Korm.  r.  alapján  a  Szociális  és  Munkaügyi  Miniszter 
pályázatot írt ki a támogató szolgáltatás állami finanszírozási rendszerbe történő 
befogadására  és  működésének  támogatására.  A  működési  támogatás 
alaptámogatásból  és  teljesítménytámogatásból  áll.  Az  alaptámogatás összege 
minden  szolgáltató  esetén  megegyezik,  még  a  teljesítménytámogatás a 
feladatmutató  és  az  egy  feladategységre  jutó  támogatás  szorzata.  Támogató 
szolgáltatás esetében évente legalább 1200 feladategységet kell teljesíteni.  
A támogató szolgáltatás  térítési díja az  egy feladategységre jutó szolgáltatási  
önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra 
jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati  
óradíjból  és szállítási  kilométerdíjból  áll.   Gondozásra  fordított  időnek  a 
fogyatékos személyek segítésére irányuló tevékenység időtartama minősül. 
A kilométerdíj  nem  haladhatja  meg  az  adott  évben  a  szállításra  betervezett 
kiadásoknak  az  előző  év  tényleges  adatai  alapján  megállapított  éves  futott 
kilométerre  és  egy  gépkocsira  jutó  összegét.  Ezen  szolgáltatás  esetében  a 
szociális  rászorultságot  is  vizsgálni  kell.  Szociálisan  rászorult  igénybevevő 
esetén a személyi térítési díj maximuma a jövedelem 30 illetve 20 %-a. Ezáltal a 
szociálisan  rászorultak  a  megállapított  személyi  térítési  díjaknak  csak  a 
töredékét fizetik meg, így nem indokolt a kilométerdíjat alacsonyabb összegben 
megállapítani.  Szociálisan  nem  rászorult  esetén  a  szolgáltatást  piaci  alapon 
nyújtjuk. Azonban itt is alacsonyabb összegben javasoljuk a személyi térítési díj 
megállapítását  a  tavalyi  díjhoz  képest,  mert  csak  így  érhető  el,  hogy  a 
szolgáltatást többen igénybe vegyék.



A fentiekben hivatkozott Korm. r. alapján a támogató szolgáltatás 2009. évre eső 
finanszírozási  támogatása:  7.500.-eFt,  amennyiben  a  2010.  évre  vonatkozó 
finanszírozási támogatás nem változik, azaz marad a 7.500.-eFt, akkor a 2010. 
évre vonatkozó térítési díj összege akár 0.-Ft, azaz nulla forint is lehet. 

A./ Személyi segítés 
2008. évi költségvetés: 10.633.000 Ft 

2008. évi költségvetéshez csatolt költség az Idősek Klubja költségvetéséből 
az integrált működés miatt: 
Nappali Idősek Klubja költségvetésének 2,5 %-a → 1.014850 Ft 
Mindösszesen: 10.633.000 Ft + 1.014.850 Ft = 11.647.850 Ft 

● 2009. évi finanszírozási támogatás: 7.500.000 Ft
● 2008. évi személyi segítés óraszáma: 981 óra
● 2008. évi szállítási km: 22.364 km

11647850 Ft – 7.500.000 Ft = 4.147.850 Ft : 981 óra = 4228 Ft
Személyi segítés intézményi térítési díja: Sztv. 115. §. (1) alapján 4228 Ft/óra 

2007.  évben 1132.-Ft/óra  volt  a  számított  költség,  de az „óra” egység akkor 
becsült adat volt,  még az idén a 4228.-Ft-ot tényleges óraszámmal, azaz 981 
órával  számoltuk.
A Városi Gondozási Központ (VGK)  a beadott pályázatában a személyi segítés 
tekintetében 1200 egységet, még a szállítás tekintetében 1800 egység teljesítését 
vállalta azért, hogy jogosult legyen a 7.500.-eFt finanszírozási támogatásra. A 
2008. évben a VGK 981 egység személyi segítést teljesítettek, az idei évben, 
azaz 2009. évben min. 1200 egységet el kell érni, ezért a házi segítségnyújtás 
térítési  díjánál  nem  célszerű  magasabb  összegben  meghatározni  a  támogató 
szolgáltatás személyi segítésének térítési díját.  A házi segítségnyújtás javasolt 
intézményi  díja:  516.-Ft/óra,  bár  tavaly  az  intézményi  térítési  díj:  620.-Ft 
összegben volt meghatározva. 

Intézményi térítési díj: Fenntartó által elfogadásra javasolt 

Szociális rászorultság esetén: a) 516 Ft/óra 
 b) 620 Ft/óra

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1200 Ft/óra 

Személyi segítés személyi térítési díja:  



Az intézményvezető állapítja meg a kötelezett által fizetendő személyi segítés 
térítési díj összegét, a Fenntartó mérlegelési szempontból a jövedelmi sávokat 
határoz meg, Ft/órára vetítve.

A./  A  táblázat  a  házi  segítségnyújtásnál  alkalmazott  jövedelem  sávval 
megegyező.
Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: Ft/óra 
0
1 – 28499
28500 – 42749
42750 - 56999 
57000 – 71249
71250 - 

B./ Jövedelemsávos  meghatározással,  a  szociális  rászorultság  felső  határa  az 
öregségi nyugdíjminimum 3- szorosa. 
Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: Ft/óra 
0
1 – 28499
28500 – 42749
42750 - 56999 
57000 – 71249
71250 – 85499 
85500 - 

A szociálisan nem rászorulók esetén a térítési díjat nem célszerű emelni, 
ezért az 1200.-Ft/óra díjat a Fenntartó részére elfogadásra javasoljuk.  

B./ Szállítási kilométerdíj
Szállítási kilométerdíj = adott évben a szállításra betervezett kiadásoknak az 
előző év alapján megállapított szállítási kilométernek egy gépkocsira jutó 
összege.

2009-ben a szállításra tervezett kiadások összege. 
Hajtó és kenőanyag:     487.000 Ft 
Bérleti díj:     120.000 Ft 
Biztosítás     260.000 Ft 
Gépkocsivezető bére, járuléka, eü. hozzájárulás 
106.100 Ft x 12 = 1.273.200 Ft 
TB. 32 %         407.424 Ft 1.704.024 Ft
Eü. hozz. 1950 Ft/hó 23.400 Ft       ____________                     

Mindösszesen: 2.571.024 Ft 



2.571.024 Ft : 22.364 km = 114,962 ≈ 115 Ft 

Szállítási kilométerdíj: 115 Ft/km 

Egy átlagos személygépkocsira egy Szentgotthárd – Szombathely oda, vissza út 
35Ft/km  összegben számolható. 

Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 

● Szociálisan rászorultak estében: 60 Ft/km 
a) Kedvezmény adható annak, aki 

• Heti rendszerességgel legalább 2 alkalommal igénybe veszi a szállítási 
szolgáltatást. 

• Alkalmanként a szállítás a 20 km-t meghaladja 
Ilyen esetben a szállítás kilométerdíja: 40 Ft/km. 

b) Munkaidőn túl, illetve hétvégén és ünnepnapokon végzett szállítás estén: 
70 Ft/km.

● Szociálisan nem rászorultak esetében: 70 Ft/km. 

● Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 138664,88 Ft. 

7. Nappali ellátás

Nappali  ellátás esetén  az intézményi térítési  díjat külön meg kell  határozni a 
csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve a napközbeni tartózkodást 
és az ott étkeztetést igénybe vevőkre. A költségvetési törvény alapján magasabb 
normatíva jár a nappali ellátás keretében étkeztetést igénybevevőkre, mint a csak 
étkeztetést  igénybevevőkre.  Ezért  indokolt  elfogadható  áron  nyújtani  ezen 
szolgáltatást, hogy minél többen igénybe vegyék.

2008. évi költségvetés:  40.594.000 Ft 
2008. évi költségvetésből levéve az 
Integrált működés miatt: -  1.366.000 Ft

-  4.244.000 Ft
-13.192.650 Ft 

2008. évi költségvetés maradványa:   21.791.350 Ft 

2009. évi normatíva összege: 146.200 Ft 
2008. évi normatíva elszámolás szerinti létszám: 56 fő 



2008. évi élelmezési költség: 6.961.000 Ft + 1.392.200 Ft = 8.353.200 Ft 

Intézményi térítési díj = szolgáltatási önköltség – normatív állami 
hozzájárulás 

A szolgáltatási önköltség összege a tavalyi évhez képest csökkent:
− Mert,  csak  a  ténylegesen  megjelent  létszám  számolható  el,  amihez  a 

működési engedélyt is igazítottuk;
− minden rezsi költség ide van könyvelve.

● Szolgáltatás díja étkeztetéssel: (Sztv. 115. §. (1) alapján) 
21.791.350 Ft – 8.187.200 Ft = 13.604.150 Ft : 56 fő = 242.931 : 306 nap = 
793,892 Ft ≈ 794 Ft.     

● Szolgáltatás díja étkeztetés nélkül: (Sztv. 115. § (1) alapján) 

21.791.350 Ft – 8.187.200 Ft = 13.604.150 Ft – 8.353.200 Ft = 5.250.950 Ft : 56 
fő = 93.767 : 306 nap = 306,427 Ft ≈ 306 Ft 

● Intézményi térítési díj, étkeztetéssel: 794 Ft/nap/fő
Ebből: tartózkodási díj: 85 Ft, reggeli: 199 Ft, Ebéd: 510 Ft) 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy tavaly 265.-Ft helyett 70.-Ft-ban 
állapítottuk meg a tartózkodási díjat, még 2009. évben javasoljuk a Fenntartónak 
306.-Ft  helyett  85.-Ft-os  tartózkodási  díj  elfogadását,  amely  a  tavalyi  évhez 
képest 25%-os emelést mutat. 

Személyi térítési díj étkeztetéssel 
Az intézményvezető állapítja meg a kötelezett által fizetendő személyi térítési 
díj összegét. A Fenntartó mérlegelési szempontból a jövedelmi sávokat határoz 
meg az ott tartózkodás esetén, reggeli esetén, ebéd, illetve mindezek együttes 
igénybevétele esetén.

Jövedelem sávos meghatározás, felső határa az öregségi nyugdíj minimum 3 
szorosa.  

Jövedelmi sáv
Fizetendő térítési díj

Tartózkodás Reggeli Ebéd Reggeli+Ebé
d együtt

0
1 – 28499
28500 – 42749
42750 – 56999
57000 – 71249



71250 – 85499
85500 -

● Intézményi térítési díj étkezés nélkül: 306 Ft/nap/fő 
Fenntartó által elfogadott intézményi és személyi térítési díj étkeztetés nélkül: 
85 Ft/nap/fő

● Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség 
→ étkeztetéssel → 32427,604 Ft 
→ étkeztetés nélkül  → 19997,247 Ft 

8. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ALAPELLÁTÁS 

Az 1993. évi III. tv. 115/A §. alapján a  közösségi ellátásokat térítésmentesen 
kell biztosítanunk.  
2008. évi költségvetés: 4.258.000 Ft
2009. évi finanszírozási támogatás: 8.000.000 Ft 
2008. évi költségvetéshez csatolt költség az Idősek Klubja költségvetéséből az 
integrált működés miatt. 
Nappali Idősek Klubja költségvetésének 2,5 %-a → 1.014.850 Ft 

2008. évi költség mindösszesen: 4.258.000 Ft + 1.014.850 Ft = 5.272.850 Ft 
Intézményi térítési díj: szolgáltatási önköltség – finanszírozási szerződés 
általi támogatás 
5.272.850 Ft – 8.000.000 Ft = - 2.727.150 Ft =    0 Ft   

● Intézményi térítési díj: 0 Ft 

● Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 11.266,77 Ft 

A személyi térítési díjat az Intézményvezető állapítja meg. 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a szolgáltatási önköltséget akkor is 
meg kell határozni, ha a térítési díjak összege 0.-Ft., erre az ellenőrzések során a 
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal hívta fel a figyelmet. 

II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS 

1. IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA 



A térítési  díj  számítása az általános szabályok szerint történik, az intézményi 
térítési  díj  a  szolgáltatási  önköltség  és  a  normatív  állami  hozzájárulás 
különbözete.  A  személyi  térítési  díj  nem  haladhatja  meg  az  ellátott  havi 
jövedelmének 60 %-át.

A. Intézményi térítési díj:
2008. évi költségvetés: 29.994.000 Ft
2009. évi normatíva összege:      689.000 Ft

2008. évi normatíva elszámolás szerinti létszám: 12 fő 

12 fő normatíva összege → 12 fő x 689.000 Ft = 8.268.000 Ft 

Intézményi térítési díj = szolgáltatási önköltség – normatív állami 
hozzájárulás 
29.994.000 Ft – 8.268.000 Ft = 21.726.000 Ft : 365 nap = 59523,28 : 12 fő = 
4960,25 Ft ≈ 4960 Ft 

Intézményi térítési díj: Sztv. 115. §. (1) alapján 
●    4.960 Ft/nap/fő
●148.800 Ft/hó/fő

Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 208291,67 Ft 

Személyi térítési díj

Személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult jövedelmének 60 %-át. 
(Ellátott rendszeres jövedelmének 60 %-a/30nap)

Tisztelt Képviselő-testület!

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátásokat  nyújtó  intézmény 
fenntartója a Társulási Tanács, ezért a határozati javaslatban megfogalmazottak 
javaslatok a Társulási Tanács felé.



Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  személyes 
gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  térítési  díját  az  1.  számú  melléklet 
szerint  javasolja Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa részére elfogadásra. 

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Dancsecs Zsolt

Szentgotthárd, 2009. február 16.
Viniczay Tibor

Polgármester

E!llenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző



1. számú melléklet

1. Étkezés térítési díja

A.) Az intézményi térítési díj: 
- az ebéd szállítással: 450  Ft/fő/nap
- ebéd szállítás nélkül: 430 Ft/fő/nap

B ) Személyi térítési díj: 
Az  intézményvezető  állapítja  meg  a  kötelezett  által  fizetendő  térítési  díj 
összegét, a Fenntartó mérlegelési szempontból a jövedelmi sávokat határoz meg 
a szerint, hogy az ebéd szállítással, vagy szállítás nélkül kerül e kiosztásra. 

1.sz. táblázat

Jövedelmi sáv Ebéd szállítással Ebéd szállítás nélkül
Fizetendő térítési díj Fizetendő térítési díj

0
1         – 28499
28500 – 42749
42750 – 56999 
57000 – 71249
71250 – 85499
85500 - 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 
→ szállítással: 15362,71 Ft
→ szállítás nélkül: 14876,60 Ft 

2. Házi segítségnyújtás  

A). Az intézményi térítési díj: 516.-Ft/óra

B./ Személyi térítési díj 
Az intézményvezető állapítja meg a kötelezett által fizetendő személyi térítési 
díj összegét, a Fenntartó mérlegelési szempontból a jövedelmi sávokat határoz 
meg, Ft/órára vetítve. 

2.sz. táblázat
Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: Ft/óra 
0
1 – 28499



28500 – 42749
42750 - 56999 
57000 – 71249
71250 - 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 23832,526 Ft 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

A). Intézményi térítési díj:   A variáció: 1000.- Ft/hó
             B variáció: 1200 Ft/hó

B.) Személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. 

Szociálisan nem rászorultak esetén a térítési díj: 3400 Ft/hó, amit a Fenntartó 
szabadon állapít meg.  

C) Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 23641,35.-Ft

4. Támogató Szolgálat  :  

A.)  
A szállítási kilométer intézményi térítési díja szociálisan rászorultak esetén 60 
Ft/km.
Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 40 Ft/km.
Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj: 
70 Ft/km 

Szociálisan nem rászorultak esetében: 70 Ft/km 

B) Fenntartó állal elfogadott személyi segítés intézményi térítési díja: 
● Szociális rászorultság esetén 
A/ 516 Ft/óra (Megegyezik a házi segítségnyújtás óradíjával) 
B/ 620 Ft/óra (2008. évi elfogadott óradíj) 

Személyi segítés személyi térítési díja
Az intézményvezető állapítja meg a kötelezett által fizetendő személyi segítés 
térítési díj összegét, a Fenntartó mérlegelési szempontból a jövedelmi sávokat 
határoz meg, Ft/órára vetítve.



3.sz. táblázat

A./  A  táblázat  a  házi  segítségnyújtásnál  alkalmazott  jövedelem  sávval 
megegyező.

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: Ft/óra 
0
1 – 28499
28500 – 42749
42750 - 56999 
57000 – 71249
71250 - 

B./  Jövedelemsávos  meghatározással,  a  szociális  rászorultság  felső  határa  az 
öregségi nyugdíjminimum 3- szorosa. 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: Ft/óra 
0
1 – 28499
28500 – 42749
42750 - 56999 
57000 – 71249
71250 – 85499 
85500 - 

C.) Személyi segítés intézményi térítési díja szociálisan nem rászorultak 
esetén 1200 Ft/ óra

D) Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 138664,88 Ft. 

5. Nappali ellátás  

A) Intézményi térítési díj étkeztetéssel: 794 Ft/nap/fő 

Fenntartó által elfogadott: 794 Ft/nap/fő
Ebből: tartózkodási díj: 85 Ft, reggeli 199 Ft, ebéd 510 Ft. 

B) Személyi térítési díj étkezéssel 



Az intézményvezető állapítja meg a kötelezett által fizetendő személyi térítési 
díj összegét. A Fenntartó mérlegelési szempontból a jövedelmi sávokat határoz 
meg  ott  tartózkodás  esetén,  reggeli  esetén,  ebéd,  illetve  mindezek  együttes 
igénybevétele esetén. 

4. sz. tábla

Jövedelmi sáv
Fizetendő térítési díj

Tartózkodás Reggeli Ebéd Reggeli+Ebéd 
együtt

0
1 – 28499
28500 – 42749
42750 – 56999
57000 – 71249
71250 – 85499
85500 -

C) Intézményi térítési díj étkeztetés nélkül: 85 Ft/nap/fő

D) Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:
étkezéssel: 32427,604.-Ft
étkezés nélkül: 19997,247.-Ft

6. Közösségi pszichiátriai alapellátás: 

A) Intézményi térítési díj: 0.-Ft
B) Személyi térítési díjat az Intézményvezető állapítja meg.
C) Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 11.266,77.-Ft

7. Idősek Átmeneti Gondozóháza

A) Intézményi térítési díj: 
• 4960 Ft/nap/fő
• 148.800 Ft/hó/fő 

B) Személyi térítési díjat az Intézményvezető állapítja meg. 
•Nem haladhatja meg a jogosult jövedelmének 60 %-át
(ellátott rendszeres jövedelmének 60 %-a/30 nap) 

C) Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 208291,67 Ft 



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  2009. február 25--i ülésére

Tárgy: A költségvetéshez kapcsolódó egyes rendeletek módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetéshez kapcsolódó változások két helyi rendeletünket érintik, ezek módosítására 
van most szükség.  

I.
I.

A képviselő-testület, valamint bizottságai részére megállapított tiszteletdíjakról, 
természetbeni    juttatásokról és költségtérítésről szóló 2/1995. (I.12. ) ÖKT rendelet 
módosítása

 A polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők 
tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi  LXIV.  törvény  15.§-a  alapján  a  képviselők  tiszteletdíját  a 
mindenkori  köztisztviselői  illetményalap  és  egy  szorzószám alapján  kell  meghatározni.  A 
törvény csak a tiszteltdíj felső határát szabja meg.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009.  évi  költségvetéssel 
kapcsolatban  a  7/2009.  sz.  ÖKT  határozatának  3.  pontjával   úgy  rendelkezett,  hogy 
valamennyi  képviselő,  az alpolgármesterek és  a polgármester járandóságait  is  csökkenteni 
kell.  A  Polgármesteri  Hivatalt  felkérte,  hogy  készítse  elő  a  képviselői  tiszteletdíjak, 
polgármesteri  és  alpolgármesteri  járandóságok  csökkentését  tartalmazó  rendeletmódosítást 
úgy,  hogy a  csökkentés  mintegy 3 millió  Ft  legyen.  A javaslatot  alapján vonatkozó helyi 
rendelet is módosulhat a képviselő-testület döntése alapján.

1. A jelenlegi ,2008. január 1-jétől hatályos  képviselői tiszteletdíj mértéke( alapdíj) : 
44.400-  Ft/hó.

(10.000-nél  több  lakosú  település,  valamint  körzetközponti  feladatot  ellátó 
önkormányzat esetén: 38.650- x 2,2 = 85.030- Ft lehet maximálisan)

2. A bizottsági tag tiszteletdíja  az alapdíj 45%-a: 20.000- Ft/hó
3. A bizottság elnökének  tiszteletdíja  az alapdíj  90%-a: 40.000 - Ft/hó

A javaslat (mellékelt rendelet-tervezet)  alapján az alapdíj 20%-kal, a bizottsági tag és elnök 
tiszteletdíja 10%-kal csökkenne a jelenlegihez képest  úgy, hogy az alapdíj 40%-ában kerülne 
meghatározásra a bizottsági tag  tiszteletdíja, 80%-ában a bizottsági elnök tiszteletdíja. Az 
alábbi táblázatból látható ezek összegszerű kimutatása:

JELENLEGI TISZTELETDÍJ/ HÓ JAVASOLT TISZTELETDÍJ/HÓ

ALAPDÍJ BIZ.ELNÖKI BIZ.TAG
TISZTELETDÍJ 
ÖSSZESEN ALAPDÍJ BIZ.ELNÖKI BIZ.TAG

TISZTELETDÍJ 
ÖSSZESEN



44 400 40000 84400 35 500 28400
44 400 20 000 64 400 35 500 14 200

II.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 
9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosítása

A költségcsökkentés miatt  a  Polgármesteri  Hivatalban 2 álláshely kerül  megszüntetésre:  1 
köztisztviselői  és  1  ügykezelői.  Ezen  álláshelyeket  megüresedésükkör  nem töltöttük  be,  a 
munkaköröket  átszerveztük.  Az  álláshelyekre  már  a  2009.  évi  költségvetésben  nem  lett 
illetmény  tervezve, ez része volt a Polgármesteri Hivatalnál elvégzett költségcsökkentésnek. 
az álláshelyek betöltése nem indokolt, mert a feladatokat belső átszervezéssel ellátja a hivatal 
jelenlegi  állománya.  Ezért   az  SZMSZ 6.  sz.  mellékletének 1.  sz.  mellékletét  módosítani 
szükséges.

Szentgotthárd 2009. február 18.

                                                                                                    Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                                          Jegyző



1. sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

…/2008.(II….) sz. rendelete
a költségvetéshez kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

I. Fejezet
A képviselő-testület , valamint  bizottságai részére megállapított tiszteletdíjakról, 
természetbeni juttatásokról és költségtérítésről szóló 29/1995. (I. 12.)  ÖKT rendelet ( a 
továbbiakban R. ) módosításáról

1. §.
A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

„2. § (1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj ): 35.500-Ft/ hó
       (2) A bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíj     40%-a  / hó  ( 14.200- Ft/hó)        
       (3) A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíj  80 %-a  / hó ( 28.400- Ft/hó)”

2. §.

A R. egyebekben változatlan marad.

II. Fejezet

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló, egységes szerkezetbe foglalt, többször módosított
9/1995. (III.30.)  ÖKT rendelet( a továbbiakban: SZMSZ ) módosításáról

3.§.
Az SZMSZ 6. sz. mellékletének  1. sz. melléklete helyébe  a jelen rendelettel módosított 
1. sz. melléklet lép.

1 fő 
Polgármester

                    56 2 fő
Alpolgármester

1 fő 
Jegyző

Szervezeti egységhez nem tartozók Jogi- és 1 Kistérségi Hatósági és Pénzügyi Műszaki 



Koordinációs 
Iroda 

Iroda Okmányiroda Iroda Iroda

Közvetlen jegyzői irányítás alatt állók 1 fő 
irodavezető

1 fő 
irodavezető

1 fő 
aljegyző/iro-

davezető

1 fő
irodavezető

1 fő
irodavezető

Városi
Gyám-
hivatal

Közte-
rület-
felü-
gyelet

3 fő
ügyint

éző

2 fő
közte-
rület-
felügy

lő

1 fő
Váro

-si
főé-
pítés

z

1 fő 
belső 
ellen-

őr

1 fő 
sze-

mély-
ügyi  

ügyin-
téző

2 fő
ügyin-
téző

 
2 fő

ügyintéző
10 fő 

ügyintéző

16 fő
 ügyintéző

6 fő
ügyintéző

4 fő
 ügykezelő

1 fő
ügykezelő

1 fő fizikai
alkalmazott

Főállásúak:
1 fő polgármester

49 fő köztisztviselő

5 fő ügykezelő

1 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

Tiszteletdíjas: 2 fő alpolgármester

Megbízási szerződéssel: 1 fő városi főépítész

                                                                                                 

4.§.
Az SZMSZ jelen rendeletmódosítással nem érintett részei változatlanul maradnak.

5.§.
Jelen rendelet  2009. március 1. napján lép hatályba.

         Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
            polgármester       jegyző

1



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2009. február 25-i ülésére

Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) ÖKT rendelet módosítása

Tisztelt Képviselőtestület !

A Szentgotthárd város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások lakbére alapvetően a 
13/2001.  (III.29.)  ÖKT rendelettel  lett  módosítva,  amely  alapján  a  havi  lakbér  általános 
mértéke évenként az infláció mértékével változott. A havi lakbér általános mértéke jelenleg 
125 Ft/m2.

A KSH által  közölt  elmúlt  évi infláció mértéke 6,1 % volt.  Ezzel az inflációs mértékkel 
számolva a havi lakbér általános mértéke: 132,5 Ft/m2, javasoljuk ezt kerekítve 135 Ft/m2 –
ben meghatározni. A rendeletünkben megállapított korrekciók alkalmazásával alakulnak ki a 
végül különböző mértékű lakbérek. Az előterjesztés  1. számú mellékleteként szerepel az 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány a jelenlegi lakbérre, valamint a 6,1 %-os 
emelés mértéke és az emelés utáni lakbér forintra kerekítve.  
A bérleti díjak közt látható, hogy vannak magasabb összegek is a többihez viszonyítva, de 
ezek a bérleti díjak – a  rendeletnek megfelelően – a bérlő jövedelmi viszonyához is igazítva 
vannak és korrekciós tényezők is szerepet játszanak náluk.

Továbbá  szükséges  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló 
2006/123/EK  irányelv  jogharmonizációja  végett  megjeleníteni  a  szolgáltatással  és  a 
szolgáltatóval  kapcsolatos  összes  információhoz  való  hozzáférési  lehetőségről  való 
tájékoztatást,  azaz  az  önkormányzati  rendeletnek  az  irányelv  felhatalmazása  alapján 
tartalmaznia kellene az erre való utalást.  

Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását.

Szentgotthárd, 2009. február 4.

Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                                                                 Jegyző



Szentgotthárd Város Önkormányzatának     /2009. (---- ) ÖKT
rendelete a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) ÖKT rendelet 

(továbbiakban: R.) módosításáról

1. §.

A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbira változik:

„(1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke ……..- 
Ft/m2, ha az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori sajátjogú 
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét.”

2.§

A R. 11. §-a így módosul: 
„11.§  Az  Önkormányzattal  mint  szolgáltatóval  kapcsolatos  információhoz  való 

hozzáférési lehetőség a www.hivatal.szentgotthard.hu internetes oldalon található.”

3.§

A R. a következő szövegezésű 12.§-sal egészül ki:
„12..§ Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való 

megfelelést szolgálja.”

4. §.

A R. egyebekben változatlan marad.

5. §.

Ez a  rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

                Dr. Dancsecs Zsolt                                           Viniczay Tibor
                         jegyző                                                       polgármester

Kihirdetve: 2009………………….

                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                       jegyző

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2009. február 25-i ülésére

Tárgy:  A helyiségek  bérletéről  szóló  15/1994.  (V.  19.)  és  a  Szentgotthárd  Város  önkormányzatának 
tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek és területeinek bérleti díjáról szóló 16/1995. 
(IV.27) ÖKT rendeletek módosítása

Tisztelt Képviselőtestület !

Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK  irányelv 
jogharmonizációja végett szükséges megjeleníteni a szolgáltatással és a szolgáltatóval kapcsolatos összes 
információhoz való hozzáférési lehetőségről való tájékoztatást, azaz A helyiségek bérletéről szóló 15/1994.  
(V.  19.) és  A Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  nem  lakás  céljára  szolgáló 
helyiségeinek  és  területeinek  bérleti  díjáról  szóló  16/1995.  (IV.27)  ÖKT rendeleteknek is  az  irányelv 
felhatalmazása  alapján  tartalmaznia  kellene  az  erre  való  utalást.   Ezen  túlmenően  egy  pontosítás  is 
szükséges  a  helyiségek  bérletéről  szóló  önkormányzati  rendeletünk  esetében,  ahol  tévesen  szerepel  a 
pályázattal kapcsolatos hatáskört gyakorló szerv neve.

Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását.

Szentgotthárd, 2009. február 4.

Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                                                                 Jegyző

66/138



Szentgotthárd Város Önkormányzatának     /2009. (---- ) ÖKT
rendelete a helyiségek bérletéről  szóló 15/1994. (V. 19.)  ÖKT rendelet (továbbiakban: R.) 

módosításáról

1. §.

A R. 2 § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
/2/  Az  üres  helyiség  bérbeadása  pályáztatás,  vagy  licit  útján  történik,  kivéve,  ha  a  helyiség  jellege, 
rendeltetése, vagy valamely jogszabályi el írás indokolt.
A pályázati felhívást és a feltételeket a Képviselő-testület törlendő:Lakásügyi Bizottság teszi közzé, 
illetve a beérkezett pályázatokat elbírálja.

2.§
A R. 30. §-a új, (2) bekezdéssel egészül ki:

 „(2) Az Önkormányzattal mint szolgáltatóval kapcsolatos információhoz való hozzáférési lehetőség 
a www.hivatal.szentgotthard.hu internetes oldalon található.”

3.§

A R. új 36.§-sal egészül ki:
„36.§ Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést 

szolgálja.”

4.§

A R. egyebekben változatlan marad.

5. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

                Dr. Dancsecs Zsolt                                           Viniczay Tibor
                         jegyző                                                       polgármester

Kihirdetve: 2009………………….

                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                       jegyző

67/138

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


Szentgotthárd Város Önkormányzatának     /2009. (---- ) ÖKT
rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségeinek és területeinek bérleti díjáról szóló 16/1995. (IV.27) ÖKT rendelet (továbbiakban: R.) 

módosításáról

1. §.

A R. új 6.§-sal egészül ki a korábbi 6.§ számozása pedig  7 §-ra változik:

 „6.§  Az  Önkormányzattal  mint  szolgáltatóval  kapcsolatos  információhoz  való  hozzáférési 
lehetőség a www.hivatal.szentgotthard.hu internetes oldalon található.”

2.§

A R. új 8.§-sal egészül ki:
„8.§ Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést 

szolgálja.”

3. §.

A R. egyebekben változatlan marad.

4. §.

A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

                Dr. Dancsecs Zsolt                                           Viniczay Tibor
                         jegyző                                                       polgármester

Kihirdetve: 2009………………….

                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                       jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2009. február 25-i ülésére.

Tárgy : Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak 
            felülvizsgálata

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület  42/2004.  (02.26.)  számú határozatával  a  nem lakás céljára  szolgáló helyiségek és 
területek bérleti díjait átfogóan felülvizsgálta. Kialakított egy egységes bérleti díj rendszert.
Továbbá a januári ülésen, a 20/2008. és az 52/2008. sz. határozatával döntött a határozatlan idejű bérleti 
szerződéssel rendelkező üzlethelyiségek bérleti díjainak módosításáról is.

A Határozott idejű bérleti szerződéssel rendelkező üzlethelyiségek (jelenleg 6 db), garázsok, valamint az 
egyéb helyiségek, - nem haszonbérleti szerződéssel – bérbe adott területek bérleti díjainak módosításáról 
kell dönteni.

A bérleti szerződések alapján a Képviselőtestület a bérleti díjakat minden évben felülvizsgálja.
A garázsok bérbeadása az Önkormányzati  Közszolgáltató Vállalat,  míg az egyéb helyiségek, területek 
bérbeadása,  az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.
A KSH által közölt elmúlt évi infláció mértéke: 6,1 %.

Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzat 
tulajdonában  lévő  határozott  időre  bérbe  adott  nem lakás  céljára  szolgáló  helyiségeknek,  valamint  a 
vagyonrendelet és a közterület használatról szóló rendelet hatálya alá nem tartozó szerződésekkel érintett 
területek bérleti díját 2009. április 01. napjától 
„A variáció”: a KSH által közölt inflációs rátának megfelelő mértékben, 6,1 %-kal megemeli.
„B variáció”: a KSH által közölt inflációs rátának megfelelő mértéktől eltérően, …. %-kal megemeli
Megbízza a bérbeadókat, hogy a bérlőkkel a bérleti díjról szóló szerződésmódosítási ajánlatot 2009. április 
1-i hatálybalépési időponttal közölje ki. 

Határidő a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

Szentgotthárd, 2009. február 4.
Fekete Tamás

       műszaki irodavezető
Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009.  február 25-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet-tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi  költségvetési  rendelet  tervezetét  2009. január hónapban 
tárgyalta a Képviselő-testület.

A költségvetési rendelet összeállításánál figyelembe vett szempontok:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2009.  évi  költségvetési  rendeletének  összeállítása  során 
elsősorban a következő központi jogszabályok előírásait vettük figyelembe:

• a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (Kvtv.)
• a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.),
• az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.),
• az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. (Ámr.)

2.) A költségvetési rendelet tervezet előterjesztésekor áttekintettük a költségvetésünkre hatást gyakoroló, 
annak összeállítását  befolyásoló  önkormányzati  rendeleteket.  Amelyeknél  szükséges,  azok módosításai 
2008. év végén és 2009. január hónapban megtörténtek,  ill.  2009. februárban módosításra kerülnek.  A 
költségvetésünk összeállításánál figyelembe vett helyi rendeletek a következők:

• 6/2007.  (III.01.)  sz.  ÖKT.  rendelet  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  költségvetési  és 
zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről

• 9/1995. (III.30.) sz. ÖKT. rendelet Szentgotthárd Város Önkormányzata  Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról

• 22/2004.  sz.  ÖKT.  rendelet  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  intézményeiben  az  élelmezési 
térítési díjak megállapítására

• 29/1995.(I.12.) sz. ÖKT. rendelet  a képviselő-testület,  valamint bizottságai részére megállapított 
tiszteletdíjakról természetbeni juttatásokról és költségtérítésről

• 8/2002.(II.28.)  ÖKT.  rendelet  a  Polgármesteri  Hivatalban  foglalkoztatottak  közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről 

• 5/1991. sz. ÖKT. rendelet a helyi iparűzési adóról
• 19/1991. sz. ÖKT. rendelet a kommunális adóról
• 29/2005.(XII.1.) sz. ÖKT. rendelet az idegenforgalmi adóról
• 41/2002.(XI.29.) sz. ÖKT. rendelet a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
• 37/2004.(XII.30.) sz.  ÖKT. rendelet  a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII.  törvény helyi 

végrehajtásáról
• 2/1994.(I.27.) sz. ÖKT. rendelet a víz-, és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
• 24/2002.(VI.6.) sz. ÖKT rendelet a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és 

ártalommentes elhelyezéséről
• 22/2003.(IV.30.)  sz.  ÖKT.  rendelet  a  szociális  igazgatásról  és  egyes  szociális  ellátási  formák 

szabályairól

3.)  Költségvetési  rendelet  tervezetünkben,  ill.  mellékelt  táblázatokban  bemutatásra  kerülnek  az 
Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai.
2007. évben kezdődött és 2009. évben fejeződik be az Élményfürdőhöz vezető út-, parkoló építés, melynek 
teljes költsége 223.861 e/Ft.  A beruházás tervezett  befejezése 2008. év volt,  de a  Fürdő mellett  épülő 
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szálloda kivitelezésében bekövetkezett  csúszás miatt  az István Király út  felújítása is csak 2009. évben 
fejeződik be.  A 2009. évet  ezen jogcímen 11.237  e/Ft fogja terhelni.  

Külön táblázatban mutatjuk be az Önkormányzat hitelterheit.  
Az  Arany  János  Általános  Iskola  villamoshálózat  korszerűsítésére felvett  hitelünk  2016-ig  jelent 
kötelezettséget az Önkormányzatnak. A hitelt 2004. évben vettük fel. A 2008. évi tőketörlesztés 3.055 e/Ft, 
kamatteher 2.500 e/Ft.
2008. (február) beruházási célú rövid lejáratú (CHF alapú) hitelt vettünk fel az István Király út felújítására 
(út-, közműépítés), melyet 2009. évben teljes egészében letörlesztünk. A 2009. évi kötelezettség: 59.463 
e/Ft tőke, és 2.200 e/Ft kamat. 
2008.  évben  a  burkolat-felújításra (TEUT),  valamint  illegális  hulladéklerakó  felszámolására (CÉDE), 
továbbá  játszóterek  felújítására (CÉDE)  nyert  pályázati  támogatások és  a  kapcsolódó  saját  erő 
finanszírozására  felvett  rövid  lejáratú  (HUF  alapú)  hitel törlesztését  kell  teljesítenünk  a  2009. 
költségvetési évben, amely 37.022 e/Ft (ebből megelőlegezett támogatás 19.900 e/Ft) tőketörlesztést és 
2.500 e/Ft kamattörlesztést jelent.
A hitelterheinket bemutató táblázat tartalmazza a folyószámla-hitelünket is, amelynek 2009. évi törlesztése 
297.357 e/Ft-ot jelent, a kapcsolódó tervezett kamat összege 28.500 e/Ft.

Szintén külön táblázatban mutatjuk be az  Önkormányzat  hitelképességi  korlátját  szemléltető  táblázatot 
(Ötv. 88.§ (2) bekezdés előírása alapján). Szentgotthárd Város Önkormányzata adósságot keletkeztető éves 
kötelezettségvállalásának felső határa 2009. évben 37.874 e/Ft. 

4.) A költségvetési rendelet tervezetünkhöz mellékeljük az Önkormányzat közvetett támogatásait bemutató 
táblázatot.  Az Önkormányzat

• az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 
jogcímen közvetett támogatást nem biztosít

• a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése jogcímen 
közvetett támogatást nem biztosít;

• helyi adónál, gépjárműadónál kedvezmény, mentesség jogcímen közvetett támogatást nem 
biztosít;

• helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 
jogcímen közvetett támogatást nem biztosít;

• egyéb  jogcímen  közvetett  támogatást  a  talajterhelési  díj  fizetésére  nem  kötelezett 
ingatlantulajdonosok  esetén  az  igazolt  folyékony  hulladék  elszállításai  díj  53  %-ának 
megfelelő mértékben biztosít az Önkormányzat, melynek tervezett összege 2009. évre 300 
e/Ft. Egyéb kedvezményről vagy kölcsön elengedésről az Önkormányzat nem rendelkezett.

5.) Az Önkormányzat Európai Uniós projektekben való részvétele elnyert pályázati támogatás hiányában 
nem került tervezésre. 

6.) Tájékozató mellékletként került a rendelet tervezetünkhöz csatolásra Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás kiadásait és azok fedezetét bemutató táblázat. 
A Képviselő-testület  ezen  táblázatból  tájékozódhat  a  2008.  évre  tervezett  társulási  szinten  ellátandó 
feladatokról, ill. azok Szentgotthárd Várost érintő pénzügyi kötelezettségeiről.

7.)  Elkészítettük  és  a  költségvetési  rendelet  tervezetünkhöz  mellékeltük  az  Áht.  67-69.§  és  71.§-ban,  
valamint az Ámr.118.§-ban előírt mérlegeket, kimutatásokat.

8.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésével kapcsolatban a meghozott  Képviselő-testületi döntések,  
határozatok alapján a következő lépéseket tettük:

270/2008. sz. határozat:
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1.a.) pont: A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésben a bevételek növelésére a következő javaslatokat  
teszi:
1./ a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül az építményadó bevezetésének lehetőségét.

Az építményadó tekintetében a következőkről tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet:
Az építményadóra vonatkozó alapvető előírásokról a helyi adókról szóló 1990. évi  C. törvény (Htv.) 
rendelkezik. A jogszabály alapján:

• Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás 
céljára szolgáló épület, épületrész (11.§). 

• Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa (12.§). 
• Mentes az adó alól a szükséglakás, a gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen 

fekvő komfort  nélküli  lakásból  100 m2, a szociális,  egészségügyi  gyermekvédelmi,  illetőleg a 
nevelési-oktatási  intézmények  céljára  szolgáló  helyiség, a  költségvetési  szerv,  az  egyház 
tulajdonában  álló  építmény,  az  ingatlan-nyilvántartási  állapot  szerint  állattartásra  vagy 
növénytermesztésre  szolgáló  épület  vagy  az  állattartáshoz,  növénytermesztéshez  kapcsolódó 
tároló épület (13.§). 

• Az  adó  alapja  az  önkormányzat  döntésétől  függően:  az  építmény  m2-ben  számított  hasznos 
alapterülete, vagy az építmény korrigált forgalmi értéke (15.§). 

• Az adó évi mértékének felső határa: a hasznos alapterület szerinti adóalap-számítás esetén: 900 
Ft/m2  (a valorizációs szorzót figyelembe véve 2009. évben 1.169,9 Ft/m2), a korrigált forgalmi 
érték szerinti adóalap számítás esetén annak 3%-a (16.§).

A Htv. az önkormányzat adó-megállapítási jogáról a következők szerint rendelkezik:
„Az önkormányzat adó-megállapítási joga arra terjed ki, hogy:

a) az 5. §-ban meghatározott adókat (helyi adók) vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett 
adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem 
súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit,

b) az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) meghatározza,
c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és  az 

adóalanyok teherviselő képességéhez  igazodóan -  az  e  törvényben meghatározott  felső határokra, 
illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 29. §-ának (1) bekezdésében, a 33. §-
ának  a)  pontjában meghatározott  felső határoknak 2005.  évre  a  KSH által  2003.  évre vonatkozóan 
közzétett fogyasztói árszínvonal-változással,  2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző 
második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és 
a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel - megállapítsa,

d)  az  e  törvény  második  részében  meghatározott  mentességeket,  kedvezményeket  további 
mentességekkel,  kedvezményekkel,  így  különösen  a  lakások  esetében  a  lakásban  lakóhellyel 
rendelkező  eltartottak  számától,  a  lakáson  fennálló,  hitelintézet  által  lakásvásárlásra, 
lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakóhellyel 
rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel kibővítse,

e)  e törvény és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között a helyi adózás részletes szabályait 
meghatározza.”

A fenti  jogszabályi hivatkozásokat is figyelembe véve (kedvezmény, mentesség nem ismert)  nagyon 
nehéz lenne megbecsülni  a  várható adóbevétel  mértékét egy esetleges építményadó bevezetés esetén. 
Kérdés az is, hogy milyen vetítési alappal számolhatunk. A korrigált forgalmi érték meghatározás nyilván 
egy igazságosabb  közteherviselést  eredményezne,  ehhez  viszont  értékbecslésre  lenne  szükség  ahhoz, 
hogy  a  vitás  ügyekben  meg  tudjuk  védeni  álláspontunkat.  Ennek  viszont  olyan  magas  költségei  és 
időigénye  lenne,  amit  nem  lehet  felvállalni.  Egyszerűbb  és  olcsóbb  a hasznos  alapterület  alapján 
becsülhető  előzetesen  adóbevétel,  de  ez  sem  pontos,  sőt  igen  csak  megközelítő  adat,  hisz  pl.  a 
lakóingatlanok  esetén  pillanatnyilag  egyáltalán  nem  rendelkezünk  adatokkal,  üzleti  célt  szolgáló 
építmények esetén is csak becsülni tudunk. 
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Mindezek miatt azt a gyakorlatot követtük, hogy azt vizsgáltuk, hogy egy-egy konkrét esetben hogyan 
alakulna az adó mértéke:

1.) Lakóingatlan esetén egy elképzelt, átlagosnak mondható lakásból indultunk ki. Azt az esetet vettük, 
amikor az építmény hasznos alapterülete 50 m2 , a számított adó összege egy évre: 

a) adó mérték a lehetséges törvényi maximum, 1.000,- Ft/ m2  az adó összege: 
                50.000,- Ft/év

b) adó mértéke 500,- Ft/ m2  az adó összege: 25.000,- Ft/év
c) adó mértéke 100,- Ft/ m2  az adó összege:   5.000,- Ft/év

2.) Vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete esetén, ha a hasznos alapterület 100 m2 , a számított adó összege 
egy évre: 

a) adó mérték 1.000,- Ft/ m2  az adó összege: 100.000,- Ft/év
b) adó mérték    500,- Ft/ m2  az adó összege:   50.000,- Ft/év
c) adó mérték    100,- Ft/ m2  az adó összege:   10.000,- Ft/év

A lakóingatlanok és az üzleti célt szolgáló épületek (együtt) – ismételten hangsúlyozzuk csak becsült – 
alapterületeit figyelembe véve a maximális mértékhez közeli 1.000,- Ft/ m2  adómértéket figyelembe véve 
170.000 e/Ft éves bevételt becsültünk, 500,- Ft/ m2  adómértéket figyelembe véve az adóbevétel 85.000 
e/Ft/ év, 100,- Ft/ m2  adómértéket figyelembe véve pedig 17.000 e/Ft/ év bevételt becsülhetünk.
Igaz  a  maximális  adómérték  mellette  jelentős  a  becsült  bevétel  összege,  de  egy-egy  adózó  esetén 
bemutatott fenti számítások szerint ezen adónem bevezetése jelentős terheket róna akár a lakosságra, akár 
a  vállalkozókra.  Egy  esetleges  új  adónem  bevezetése  esetén  nem  szabad  figyelmen  kívül  hagyni  a 
következőket:
1.) A makrogazdasági folyamatok – gazdasági világválság – következtében amúgy is  több vállalkozás 
szüntette meg tevékenységét, jelentősen nőtt a munkanélküliek száma és ez a folyamat még csak most 
kezdődött, mindez magával hozza egyrészt az iparűzési adó bevétel csökkenését, valamint a vállalkozók 
kommunális  adója  tekintetében  a  bevétel  csökkenést,  másrészt  a  lakosság  körében  a  fizetőképesség 
csökkenését.  Egy új  adónem csak  tovább nehezíti  az  amúgy is  nehéz  gazdasági  helyzetet  és  tovább 
indukálja az említett folyamatokat – még a tervezett iparűzési és kommunális adó-bevételünk is veszélybe 
kerülhet.
2.)  A  gazdasági  válság  hatásait  a  helyi  folyamatokkal  nem  tovább  gerjeszteni,  hanem  célszerűen 
csökkenteni  érdemes az  Önkormányzatnak.  Az országban több településen  a  gazdasági  világválságra 
tekintettel átmenetileg csökkentették az iparűzési adó mértékét, ill. éltek a Htv. 39/C. §-ban meghatározott 
kedvezménnyel  (iparűzési  adókedvezmény,  ill.  mentesség  nyújtása  azon  vállalkozásoknak,  ahol  a 
vállalkozási  szintű  adóalap  nem  éri  el  a  2.500  e/Ft-ot).  Ezen  lépéshez  kapcsolódik  a  Vas  Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara megkeresése is,  amelyet az előterjesztéshez mellékelünk. Levelükben az 
iparűzési  adó  mértékének  csökkentésének  támogatása  mellett  foglalnak  állást  a  kis-,  és 
középvállalkozások helyzetének javítása érdekében.
3.) A Képviselő-testület előtt is bizonyára ismert az a központi törekvés, hogy a jelenleg hatályos Htv. 
alapján kivethető vagyoni típusú adókat (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális  adója, 
üdülők idegenforgalmi adója) meg kívánják szüntetni, és egy központilag szabályozott vagyoni típusú 
adó kerülne bevezetésre. Bár erről most konkrét információ még nincs, de ennek megvalósulása esetére 
gondolva viszont nem célszerű jelenleg foglalkozni ezzel a kérdéssel.
4.) Figyelembe kell venni azt is, hogy az előzetesen becsült összegek nem tartalmaznak arra vonatkozóan 
számítást,  hogy az  egyes mentességek,  kedvezmények milyen mértékben csökkentenék a  megbecsült 
összegeket.
Tájékoztatjuk  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  az  új  adónem bevezetése  plusz  létszámok  felvételét  is 
igényelné (számolva a kapcsolódó költségekkel). 

Kérem a T. Képviselő-testületet a fent leírtakat döntésüknél vegyék figyelembe!
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7/2009. sz. határozat:
3.a)  pont:  Az  Önkormányzat  valamennyi  intézményét  és  valamennyi  alkalmazottját  érintő  
költségcsökkentési  intézkedést  követően valamennyi képviselő,  az alpolgármesterek és a polgármester  
járandóságait  is  csökkenteni  kell.  A  Polgármesteri  Hivatal  készítse  elő  a  képviselői  tiszteletdíjak,  
polgármesteri és alpolgármesteri járandóságok csökkentését tartalmazó rendeletmódosítást úgy, hogy a 
csökkenés mintegy 3 millió Ft legyen. 

Előkészítésre  került  a  képviselő-testület,  valamint  bizottságai  részére  megállapított  tiszteletdíjakról, 
természetbeni  juttatásokról  és  költségtérítésről  szóló  2/1995.  (I.12.)  rendelet  módosítása,  valamint  az 
alpolgármesteri  tiszteletdíjak  és  a  polgármesteri  költségátalány  megállapítására  vonatkozó  határozatok 
módosításai (a rendeletmódosítást külön előterjesztés tárgyalja). A módosító javaslatok alapján 2009. évre 
2.933 e/Ft-tal csökkentettük a fent említett tisztségviselők juttatásait, de figyelembe kellett vennünk a 2008. 
évről  áthúzódó,  ki  nem  fizetett  járandóságok  összegét,  ami  1.093  e/Ft-ot  jelentett,  így  tényleges 
csökkenésként 1.840 e/Ft szerepel a 2009. évi költségvetési rendelet tervezetünkben.

7/2009. sz. határozat:
3.b) pont: A képviselő-testület a Szakorvosi Rendelő számára 20.565.000,- Ft nagyságrendű költségvetési  
keretet biztosít.

A  költségvetési  rendelet  tervezetben  a  Rendelőintézet  önkormányzati  támogatását  20.565  e/Ft-tal 
szerepeltetjük.

7/2009. sz. határozat:
3.c) pont: A takarítói feladatok kapcsán a Művelődés Házban az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat  
által  foglalkoztatott  1  fő  főállású  takarító  bére  és  járulékai-  és  a  Művelődési  Házhoz  tervezett  
tisztítószerek  költségeinek  megfelelő  összeg  kerüljön  át  az  ÖKV takarítás-karbantartási  keretéből  a  
Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek adott önkormányzati  támogatásba.

Az ÖKV Igazgatójával történt egyeztetés alapján 2009. március 1-től, 1 fő takarítónő bére, járuléka és 
kapcsolódó tisztítószer költség összegével az ÖKV takarítás-karbantartás keretet csökkentettük, a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület támogatását pedig megemeltük (972 e/Ft).

7/2009. sz. határozat:
3.d)  pont:  A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi,  hogy  Pochán  Miklós  alpolgármester  ez  évi  
költségtérítésének teljes összegéről lemond, és kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal a Szakorvosi Rendelő  
keretét emelje meg ezzel az összeggel.
3.e) pont: A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Bugán József alpolgármester a ciklus végéig tartó  
mandátuma  idejére  szóló  költségtérítéséről  teljes  mértékig  lemond,  és  kéri,  hogy  az  egészségügyi,  
szociális szféra területére kerüljenek ezen költségek beépítésre.

Az  alpolgármesterek  költségtérítése  összesen  480  e/Ft  beépítésre  került  az  egyes  intézmények 
önkormányzati támogatásába a következők szerint: Rendelőintézet 360 e/Ft, Városi Gondozási Központ 
90 e/Ft, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 15 e/Ft, Tótágas Közalapítvány (Bölcsőde) 15 e/Ft.

7/2009. sz. határozat:
3.f) pont: A Képviselő-testület elrendeli, hogy az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat részére 2009.  
évi költségvetésben tervezett összegeket a Vállalat Igazgatója Polgármesteri Hivatallal tekintse át és a 
következő Képviselő-testületi ülésre tegye meg az esetleges módosító indítványokat.
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Az ÖKV Igazgatója és a Polgármesteri Hivatal képviselői személyes egyeztetést tartottak a keretösszegek 
felülvizsgálatára  vonatkozóan.  Az  ÖKV  Igazgatója  a  következő  javaslatot  tette  (amit  írásban  is 
megküldött részünkre):

„Tisztelt Irodavezető Asszony!
 
Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat részére 2009. évre tervezett keretösszegeket az alábbiak szerint  
javaslom módosítani:
 
1./  50 eFt feletti javítás kerete
        tervezett összeg 2.600 eFt   -  új összeg 1.000 eFt
           1.600 eFt-ot átcsoportosítani a takarítás-karbantartás keretösszegére
 
2./ önk. lakások felújításának keretösszege
        tervezett összeg 5.000 eFt   -  új összeg 3.000 eFt
           1.200 eFt-ot átcsoportosítani a takarítás-karbantartás keretösszegére
             400 eFt-ot átcsoportosítani a közterület-tisztítás keretösszegére
             400 eFt-ot átcsoportosítani a parkfenntartás keretösszegére
 
3./ a Pannon Kapunak átadandó takarítónő nettó költségeit már elküldtem,
     ezzel csökkentendő a takarítás-karbantartás keretösszege
 
Üdvözlettel:
 
Vass József
Igazgató”  
 
Az Igazgató Úr javaslatával kapcsolatban a következő megjegyzéseket tesszük:

1.) Az 50 e/Ft feletti karbantartási keret költségvetésben tervezett 2.600 e/Ft-os összege már így is 
alacsony, a keretösszeg nyár közepén már elfogy, és így is problémát jelentenek azon karbantartási 
feladatok, amelyek már ősszel jelentkeznek.

2.) Az  önkormányzati  lakások  5.000  e/Ft-os  felújítási  kerete  szintén  nagyon  szűkös,  komolyabb 
felújításokat nem is tudunk megvalósítani pedig ezek a lakások sok esetben már nagyon leromlott 
állapotban vannak.

Az Igazgató Úr által megjelölt keretekből egyébként a ténylegesen elvégzett feladatok költségei alapján 
az ÖKV, amennyiben maga végzi el a feladatokat tud bevételt realizálni.
Természetesen  belátjuk  és  elfogadjuk,  hogy  a  költségvetésben  tervezett  keretek  alacsonyabbak,  mint 
amennyit az ÖKV előzetesen jelzett felénk, de sajnos az önkormányzati bevételeink csökkenése miatt 
minden  területen  csökkenteni  kellett  a  kiadásainkat,  így  kerültek  ezen  összegek  is  csökkentésre.  A 
Képviselő-testület  dönthet  figyelembe  véve  az  Igazgató  Úr  javaslatát  támogatva  pénzösszegek 
átcsoportosításáról,  az előterjesztett  rendelet-tervezetben azonban az Igazgató Úr javaslata Képviselő-
testületi  döntés  hiányában  nem  került  átvezetésre,  erről  külön  határozati  javaslatban  kell  dönteni. 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az Igazgató Úr javaslatának támogatása esetén a működési 
hiányunk / hitelünk 2.000 e/Ft növekedni, a felhalmozási hiányunk / hitelünk összege pedig 2.000 e/Ft-tal 
csökkeni  fog  (mivel  a  javaslat  szerint  felhalmozási  pénzeszköz  kerül  átcsoportosításra  működési 
feladatra).

9.)  Az  Önkormányzat  költségvetési  rendelet  tervezetében  költségvetési  támogatásként  Kvtv.  alapján 
biztosított központi bevételek kerültek szerepeltetésre, valamint figyelembe vettük az iparűzési-adóerő 
képesség miatti elvonás összegét. Átvezettük azokat a változásokat, amelyek az elfogadott költségvetési 
törvény, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján költségvetésünket érintették.
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Az  átvezetések  hatására  az  önkormányzat  bevételi  főösszege  2.241.256  e/Ft-ra,  kiadási  főösszege 
2.241.256 e/Ft-ra  csökkent. 

Bevételek változása

Bevétel előirányzat főösszege a januári rendelet tervezetben:        2.242.891 e/Ft
Folyószámlahitel  hiány működési 

(terv. 2009.01.: 157.357 e/Ft, tény 2009.02.:185.641 e/Ft) 28.284 e/Ft
Folyószámlahitel hiány felhalmozási

(terv. 2009.01.: 140.000 e/Ft, tény 2009.02.:111.716 e/Ft)           - 28.284 e/Ft
Hitel   működési  -1.635 e/Ft
Bevételek főösszege:        2.241.256 e/Ft

Kiadások változása

Kiadási előirányzat főösszege a januári rendelet tervezetben:        2.242.891 e/Ft
7/2009 ÖKT határozat:
- képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai (2009. év)  - 2.933 e/Ft
- alpolgármesterek költségátalánya     - 480 e/Ft 
- Rendelőintézet Szentgotthárd önkormányzati támogatás        565 e/Ft       
- Pannon Kapu Kult. E. 1 fő takarítónő átvétele        972 e/Ft
- ÖKV takarítás-karbantartás keret      - 972 e/Ft
- Bugán J. alpolgármester költségátalány megosztás TKT intézm.k                   120 e/Ft
Képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai 2008. évi áthúzódó      1.093 e/Ft
Kiadások főösszege:          2.241.256 e/Ft

Az alábbiakban a  2009.  évi  költségvetéshez  kapcsolódóan a  januári  ülés  óta  beérkezett  kérelmekről 
tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet.

Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub támogatási kérelme:
A Nyugdíjas  Klub  Elnöke  azzal  a  kéréssel  fordult  a  T.  Képviselő-testülethez,  hogy  a  2009.  évben 
fennállásának  10.  évfordulóját  ünneplő  Békefi  Antal  Népdalkör  által  megszervezésre  kerülő 
kórustalálkozó  költségeihez  80.000,-  Ft  támogatást  biztosítson.  (A  kérelmet  az  előterjesztéshez 
mellékeljük.)
Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  a  2009.  évi  költségvetésünkben a  civil  szervezetek 
támogatására  keretet  nem különítettünk el.  Amennyiben  a  Képviselő-testület  támogatja  a  kérelmet 
fedezet hiányában az amúgy is jelentős működési hiányunkat növeli tovább!!!

Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme:
A Szentgotthárdi Civil Fórum Elnöke kérelmet és tájékoztató levelet juttatott el Hivatalunkhoz. A Civil 
Fórum  Elnöke  egyrészt  kérte  a  civil  szervezetek  támogatására  a  költségvetésben  pénzeszköz 
elkülönítését,  másrészt  tájékozatta  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  a  civil  szervezetek  a  2008.  évhez 
hasonlóan 2009. évben is vállalják önkormányzati feladatok ellátását megállapodás alapján. (A levelet 
mellékeljük az előterjesztéshez.)
Hivatkozással a Nyugdíjas Klub támogatási kérelménél leírtakra ismételten hangsúlyozzuk, hogy a 2009. 
évi  költségvetésünkben a  civil  szervezetek  támogatására  keretet  nem  különítettünk  el,  tehát 
programok,  rendezvények támogatására pénzeszköz nem áll  rendelkezésre.  Amennyiben a Képviselő-
testület  támogatja  a  kérelmet  fedezet  hiányában  az  amúgy  is  jelentős  működési  hiányunkat  növeli 
tovább!!!
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A civil szervezetek már a korábbi években is elláttak önkormányzati feladatokat megállapodás alapján, 
amelyek fedezete a költségvetésben ezen feladatokra tervezett előirányzatok (sajnos ezek is csökkentek) 
között kerül megtervezésre (pl. Hársas-tó fenntartás). Ezen feladatok tekintetében a jövőben is számít az 
Önkormányzat a civil szervezetekre, tehát itt külön előirányzat tervezésre nincs szükség. Megjegyezzük, 
hogy  az  egyes  civil  szervezetek  által  ellátandó  feladatokat,  ill.  annak  meghatározása,  hogy  mely 
területeken kíván az Önkormányzat a civil szervezetekkel együttműködni a Képviselő-testület későbbi 
ülésén külön napirend keretében kerül tárgyalásra.

A 2009. évi költségvetéssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet:

A Gotthárd Therm Kft. Igazgató Asszonya a mellékelt tájékoztatót küldte Hivatalunkhoz. Levelében a 
Kft. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatos kamatfizetési kötelezettségre hívja fel a figyelmet, ill. annak 
fedezetének hiányáról tájékoztatja a T. Képviselő-testületet.
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a Gotthárd Therm Kft. részére 100.000 e/Ft támogatás 
került  tervezésre,  melyet  ingatlanértékesítési  bevételből  kívánunk  finanszírozni.  Fontosnak  tartjuk, 
hogy kiadásokról kizárólag abban az esetben döntsön a T. Képviselő-testület, ha annak fedezete a bevételi 
oldalon teljesült.
Mindenképpen  javasoljuk a T. Képviselő-testületnek, hogy mielőtt támogatás átutalásáról dönt kérjen 
részletes  tájékoztatót  a  Kft.  tényleges  pénzügyi  helyzetéről  –  bevételeinek  és  kiadásainak,  valamint 
számlaegyenlegének  alakulásáról,  továbbá  az  un.  forrás-felhasználási  megállapodás  alapján  a  Kft. 
működési kiadásainak finanszírozásáról, annak alakulásáról. 

Külön előterjesztés tárgyalja a Városi Televízió Kht.-val kapcsolatos feladatokat, ill. az Önkormányzat és 
a  VTV között  létrejött  kommunikációs  megállapodást.  A költségvetés  tárgyalásánál  azonban  ki  kell 
térnünk  hivatkozott  megállapodás  7.1.  pontjára,  mely  szerint  „Az  Önkormányzat  a  Kommunikációs 
Együttműködési Program keretében évente rendszeresen támogatja a Gotthárd Tv közcélú tevékenységét. 
A támogatás mértékét a költségvetésében határozza meg, de a támogatásról elkülönült határozatot hoz 
vissza  nem  térítendő  támogatás  közcélú  tevékenységgel  kapcsolatos  költségek,  ráfordítások  fedezete 
címen”. Mivel a 2009. évi költségvetésben a VTV támogatására nem szerepeltettünk támogatási összeget, 
erről kell a T. Képviselő-testületnek külön határozatot hozni (határozati javaslat szerint).

A Városi Energetikus 2009. január havi beszámolójában leírtak szerint célszerű lenne egy 1.000 e/Ft 
összegű alapot képezni az energetikai feladatokhoz kapcsolódó karbantartási feladatokra. A beszámoló 
szerint  ezt  az  összeget  a  megtakarításokból  lehet  „finanszírozni”,  de  addig,  amíg  hiánnyal  küldünk 
bármely  feladaton  keletkező  „többletünk”  a  hiányunk  csökkentését  szolgálja.  Tájékoztatom  a  T. 
Képviselő-testületet,  hogy a  2009. évi költségvetési  rendelet-tervezetünkben a  dologi kiadások között 
bruttó 500 e/Ft tervezésre került erre a célra, de a Képviselő-testület döntése alapján átcsoportosítható ez 
az  összeg  a  céltartalékba.  További  pénzeszköz  elkülönítésére  azonban  nincs  lehetőség,  azzal  csak  a 
hiányunkat növelnénk. 

A 2009.évi költségvetéssel kapcsolatban a következő összegző megállapításokat tesszük:

A korábbi  évek és az előttünk álló 2009. év tekintetében is  elmondható,  hogy a Képviselő-testület  az 
Önkormányzat és intézményei ésszerű működtetése érdekében megtette és megteszi azokat a lépéseket, 
amelyek a kiadások csökkentését, a takarékosabb gazdálkodást eredményezhetik. 

Fontosnak  tartjuk,  hogy  mind  a  T.  Képviselő-testület,  mind  pedig  az  intézmények  a  takarékos 
gazdálkodást tartsák szem előtt, a költségvetésben jóváhagyásra kerülő előirányzatokat ne lépjék túl. 
Ne kezdeményezzenek olyan kifizetéseket, amelyekre a költségvetésben nem terveztünk fedezet, ill. 
nem realizáltuk a bevételt!!! 
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Fontos,  hogy  a  működési  kiadásainkat  finanszírozzuk  a  működési  bevételeinkből,  ill.  a  folyószámla 
hitelünket működési kiadásokra fordítsuk. A felhalmozási kiadásokat akkor szabadna teljesíteni, ha arra a 
felhalmozási  bevétel  rendelkezésre  áll.  Már  évek  óta  probléma,  hogy  a  folyószámla  hitelünkből 
finanszírozunk felhalmozási kiadásokat, ill. az áthúzódó hiányokat is ez okozza.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, annak tárgyában dönteni  szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetéshez a következő 
módosításokat javasolja: ….

Határidő: azonnal  
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester
              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

2.a.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 34/ 2007. sz. határozatát Pochán Miklós 
és Bugán József alpolgármester mellékelt kérelme alapján az alábbiak szerint módosítja:
A határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Pochán  Miklós  társadalmi  megbízatású  
alpolgármester tiszteletdíját 2009. március 1. napjától 86.400- Ft/ hó összegben állapítja meg.

A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete   Bugán  József  társadalmi  megbízatású  
alpolgármester tiszteletdíját 2009. március 1. napjától 86.400- Ft/ hó összegben  állapítja meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: Glanz Zsuzsanna személyügyi főtanácsos

2.b.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 16/ 2008. sz. határozatának  2. pontját 
Viniczay Tibor polgármester mellékelt kérelme alapján az alábbiak szerint módosítja:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Viniczay Tibor polgármester költségátalányát  
2009. március 1. napjától 115.600- Ft/ hó összegben állapítja meg.

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
              Jakabné Palkó Edina irodavezető

3.a.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalat  részére  a  2009.  évi  költségvetés  rendelet-tervezetében  megállapított  keretösszegeket  nem 
módosítja.
3.b.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalat  részére  a  2009.  évi  költségvetés  rendelet-tervezetében  megállapított  keretösszegeket  a 
következők szerint módosítja: 
A céltartalékban az 50 e/Ft feletti karbantartási feladatokra elkülönített 2.600 e/Ft-os keretet 1.600 e/Ft-tal 
csökkenti, és ezzel az összeggel az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat takarítás-karbantartási keretét 
megemeli.
Az önkormányzati lakások felújítására elkülönített 5.000 e/Ft-os keretet 2.000 e/Ft-tal csökkenti, és ebből 
az összegből az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal kötendő keret-megállapodások körében 2.000 
e/Ft-tal a takarítás-karbantartás keretösszegét, 400 e/Ft-tal a közterület-tisztítás keretösszegét, 400 e/Ft-tal 
a parkfenntartás keretösszegét megemeli. 
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Határidő: azonnal  
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester
              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

  Fekete Tamás Irodavezető
  Vass József ÖKV Igazgató

4.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Nyugdíjas  Klub 
támogatási kérelmét:
a.) az Önkormányzat költségvetési helyzetére tekintettel nem támogatja.
b.)  támogatja,  a  kórustalálkozó  megszervezéséhez  …..  e/Ft  támogatást  biztosít  a  ……  terhére.  A 
támogatási összeg felhasználására, elszámolására megállapodást kell kötni.

Határidő: azonnal  
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester
              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

  Jakabné Palkó Edina Irodavezető

5.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  civil  szervezetek,  ill.  a  Civil  Fórum 
támogatására külön keretösszeget a 2009. évi költségvetésében nem tud elkülöníteni, azonban a korábbi 
évekhez hasonlóan, ezen szervezetek által átvállalt önkormányzati feladatokra megállapodást kíván kötni a 
civil  szervezetekkel.  A Képviselő-testület  a  civil  szervezetekkel  történő  együttműködéssel  kapcsolatos 
kérdésekre 2009. áprilisi ülésén visszatér. 

Határidő: közlésre azonnal, a téma tárgyalására 2009. április Képviselő-testületi ülés
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

6.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gotthárd Therm Kft. vezetését, 
hogy amennyiben önkormányzati támogatást igényelnek az esedékes kötvénykamat fizetési kötelezettség 
teljesítéséhez részletesen mutassák be a Kft. bevételeit, kiadásait, a bankszámlaegyenlegük alakulását az 
elmúlt 3 hónap tekintetében, ill. számoljanak be az Erste Bank Nyrt.-vel megkötött forrás-felhasználási 
megállapodás keretében történő finanszírozás alakulásáról, az aktuális számlaegyenlegről.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Gömbös Sándor Ügyvezető

7.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városi  Televízió  Kht.  és  az 
Önkormányzat között létrejött Kommunikációs Együttműködési Program 7.1. pontjában meghatározott 
önkormányzati  támogatás  tekintetében  kimondja,  hogy  2009.  évre  az  Önkormányzat  költségvetési 
helyzetére tekintettel a VTV közcélú tevékenységének támogatására a költségvetésben előirányzatot nem 
tud biztosítani.
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Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Krajczár Róbert Irodavezető

Szentgotthárd, 2009. február 17.

Viniczay Tibor
   Polgármester

Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
…../2009.(……..)  ÖKT. rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  2009. évi költségvetésről

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (továbbiakban  Képviselő-testület)  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65.§-a és a Magyar Köztársaság 
2009.  évi  költségvetéséről  szóló  2008.  évi   CII.  törvényben  foglaltak  alapján  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata 
intézményeire, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra.

2.§

(1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét 2.241.256  e/Ft-ban,  azaz  Kétmilliárd-kétszáznegyvenegymillió-
kétszázötvenhatezer forintban,
b.)  bevételi  főösszegét  (hitelfelvétel  nélkül)  1.797.168  e/Ft  azaz  Egymilliárd-
hétszázkilencvenhétmillió-százhatvannyolcezer forintban, 
c.)  hiányát  444.088  e/Ft-ban,  azaz  Négyszáznegyvennégymillió-nyolcvannyolcezer  forintban 
állapítja meg.

(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tervezett 
hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

3.§

(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a rendelet 
2.sz. és 4.sz. mellékleteiben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
 I. Működési bevételek:           693.296 e/Ft
1. Intézményi működési bevételek           101.765 e/Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei           591.531 e/Ft

2.1. Helyi adók           445.000 e/Ft
2.2. Átengedett központi adók           144.531 e/Ft
2.3. Bírságok, pótlékok   2.000 e/Ft

II. Támogatások:           337.535 e/Ft
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása           337.535 e/Ft

1.1. Normatív támogatások           248.964 e/Ft
1.2. Központosított előirányzatok   1.712 e/Ft
1.3. Normatív kötött felhaszn. tám.           86.859 e/Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétek:         239.500 e/Ft
1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért.         200.500 e/Ft
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei           38.900 e/Ft 
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3. Pénzügyi befektetések bevételei                100 e/Ft

IV. Támogatásértékű bevétel:         188.071 e/Ft
1. Támogatásértékű működési bevétel         164.571 e/Ft

- ebből TB. alaptól átvett pénzeszköz         133.805 e/Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel           23.500 e/Ft

V.Véglegesen átvett pénzeszközök           38.766 e/Ft
1. Működési célú pe. átvétel államh. kívülről           28.777 e/Ft
2. Felhalmozási célú pe. átvétel államh. kívülről             9.989 e/Ft
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.ig.b.v.:         300.000 e/Ft

VI. Hitelek:        444.088 e/Ft
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás        353.114 e/Ft
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás          90.974 e/Ft

Összes bevétel:                 2.241.256 e/Ft.

4.§

A rendelet  2.§  (1)  bekezdésében  meghatározott  kiadási  főösszeg  címenkénti  és  kiemelt  előirányzatok 
szerinti részletezését a rendelet 2.sz. és 3.sz. mellékletei tartalmazzák.

5.§

A képviselő-testület az Önkormányzat kiadási főösszegén belül:
a) működési, fenntartási kiadási előirányzatra  1.359.133 e/Ft-ot,
b) felhalmozási kiadási előirányzatra     541.281 e/Ft-ot,
c) felújításra         5.000 e/Ft-ot,
d) tartalékra       34.649 e/Ft-ot,
e) Hitel törlesztésre     301.193 e/Ft-ot 
határoz meg.

6.§

(1) Az 5.§ a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:
- személyi juttatások előirányzata           416.767 e/Ft
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata           140.578 e/Ft
- dologi kiadások előirányzata           367.872 e/Ft
- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata               1.225 e/Ft
- speciális célú támogatás előirányzata            432.691 e/Ft
Működési, fenntartási kiadás előirányzata összesen:  1.359.133 e/Ft.

(2) Az 5.§ b) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:
- Beruházások önkormányzati     117.441 e/Ft
- Felhalmozási c. pénzeszk. átadás     409.500 e/Ft
- Dologi kiadás       14.340 e/Ft
Beruházási, fejlesztési kiadás:    541.281 e/Ft

(3) Felújítások         5.000 e/Ft
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(4) Hitel törlesztés     301.193 e/Ft

(5) Az 5.§ d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:
A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett
kiadásokra általános tartalékot képez 3.500 e/Ft összegben,
melyből a Polgármester kerete    500 e/Ft
katasztrófa alap 1.000 e/Ft
általános tartalék 2.000 e/Ft

A Képviselő-testület céltartalékot képez             31.149 e/Ft  összegben,
az alábbiak szerint:
a) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés                538 e/Ft
b) Kiegészítő tám. ingyenes tankönyvell.             1.330 e/Ft 

       ált. tankönyvell.    479 e/Ft
c) Pedagógus, Semmelweis, köztisztviselői napra    300 e/Ft
d) Pályázati alap működési:             1.000 e/Ft
e) Intézményi karbantartások (50 e/Ft felett)            2.600 e/Ft
f) Diáksporttal kapcsolatos feladatok     202 e/Ft
g) Pannon Kapu rendezvénykeret             1.000 e/Ft
h) Környezetvédelmi alap                         1.000 e/Ft
i.)  Pályázati alap felhalmozási           10.000 e/Ft
j.) út-, híd felújítás pályázati önrész                       10.000 e/Ft
k) Szakképzés Szervezési Társulás (TISZK) műk.tám.        1.700 e/Ft
l) Segélyek önrész 1.000 e/Ft

(4) A céltartalékban tervezett  e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a), b) f) központi támogatás finanszírozásakor,
c), g)  rendezvényt követően,
d) i) j)   pályázat elnyerését követően,
e)  számla esedékességekor,
h)         Testületi döntést követően,
k)         TISZK Társulási Tanácsának döntését követően,
l)          költségvetésben tervezett előirányzat hiánya esetén.

7.§

Az 5.§-ban és a 6.§-ban szereplő előirányzatokat költségvetési szervenként és feladatonként a rendelet 2.sz. 
és 3.sz. melléklete tartalmazza.

8.§

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira 1.123.899 e/Ft előirányzatot hagy jóvá. 
A tervezett előirányzatból 291.680 e/Ft-ot az igazgatási feladatokhoz, míg 356.919 e/Ft-ot a Hivatal által 
ellátott működési jellegű feladatokra és 208.746 e/Ft-ot a részben önálló intézmények működési feladataira, 
266.554  e/Ft-ot  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott 
szentgotthárdi intézmények finanszírozásához biztosítja.

9.§
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A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a 
kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az alábbiak szerint rögzíti:
a) Német Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege: 571 e/Ft
a NKÖ 1/2009. sz. határozata alapján
b) Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:  571 e/Ft
a SZKÖ 1/2009. sz. határozata alapján
c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:  571 e/Ft
a CKÖ 4/2009. sz. határozata alapján
A kisebbségi önkormányzatok összevont mérleg adatait önkormányzatonként az 1/c melléklet tartalmazza.

10.§

Az  önkormányzat  az  állami  költségvetésből  intézményi  feladatmutatóhoz,  vagy  népességszámhoz 
kötődően,  illetve  kötött  felhasználással,  központosított  előirányzatként  összesen  251.416 e/Ft  normatív 
állami  támogatásban  részesül,  ill.  a  szociális  juttatásokhoz  kapcsolódóan  tervezető  normatív  kötött 
felhasználású támogatás 86.119 e/Ft a 4.sz. és a 4/a.sz. melléklet szerint.
A normatív állami támogatásból  13.614 e/Ft nem kerül folyósításra.

11.§

A Képviselő-testület  a költségvetési  szervek létszámkeretét  a 6.sz.  mellékletben 2009. január 1-én 152 
főben rögzíti.
A létszámkeretből  46 fő pedagógus,  57 fő köztisztviselő munkakörben foglalkoztatott.  A költségvetési 
szervek a költségvetési rendelet 11.§-ban jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl.

12.§

A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2009. január 1-2009. december 31-ig 38.650,- Ft-ban 
rögzíti.

13.§

A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. tv. 71.§ (3) bekezdése alapján – gördülő tervezésként – 2009-
2011. évi bevételi és kiadási főösszegek címenkénti és kiemelt előirányzatait a rendelet 1/b mellékletében 
bemutatottak szerint állapítja meg. 

14.§

(1) Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a központi költségvetés által támogatott feladatokra a 2008. évi 
CII. törvény 5.sz. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 353.114 e/Ft erejéig folyószámla hitel felvételére.

(3)  A  Képviselő-testület  a  14.§  (1)  bekezdése  szerinti  pályázatok  eredményének  ismeretében  dönt 
pótköltségvetés készítéséről, illetve a  353.114 e/Ft-ot meghaladó működési célú hitel felvételéről.

(4) A költségvetésben tervezett felhalmozási célú hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
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15.§

A 2008. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:
a)  a  költségvetési  szervek  pénzmaradványának  elszámolása  során  az  alaptevékenységgel  összefüggő 
támogatás  értékű  bevételek  (intézményi  ellátási  díjak)  módosított  előirányzatát  meghaladó  többlete, 
valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat maradvány elvonásra 
kerül,
b)  a  Rendelőintézet  2009.  évi  TB.  finanszírozási  többletbevételével  az  intézmény  önkormányzati 
támogatását év közben csökkenteni kell,
c)  a  közüzemi  díj  (fűtés,  világítás,  víz)  előirányzat  maradványa,  valamint  a  meghatározott  célra  adott 
(egyszeri) előirányzat maradványa.

16.§

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a 
Képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosítását a 
negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni.
(3) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással 
– a Képviselő-testület változtathatja meg.
A költségvetési szervek kiemelt előirányzatait csak a Képviselő-testület módosíthatja.
Az önálló költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15-ig köteles 
közölni az előirányzatot érintő módosításokat.

17.§

(1) Az önállóan gazdálkodó szerv zavartalan pénzellátása érdekében – figyelembe véve a részben önállóan 
gazdálkodó szervek pénzellátását is – az önkormányzati támogatásra és a saját bevételek ütemére alapozva, 
a várható kiadások számbavételével finanszírozási tervet készít.
(2)  Az  intézmények  finanszírozása  a  „kiskincstár”  keretében  a  számlavezető  pénzintézet  útján, 
megállapodás alapján történik.
(3) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet 
a 8.sz. melléklet tartalmazza.

18.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének címrendjét a 9.sz. melléklet szerint határozza meg.

19.§

(1)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  2010.  évi  költségvetési  rendelet 
elfogadásáig  az  önkormányzat  bevételeit  beszedje  és  a  legszükségesebb  kiadásokat  teljesítse.  A 
felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

(2)  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  TB.  Alapból  származó  források  átvételére 
vonatkozó megállapodás megkötésére.

20.§

(1) A Képviselő-testület feljogosítja:
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a) az Oktatási-, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottságát, hogy 500 e/Ft összegben kötelezettséget 
vállaljon,
b) a Polgármestert, hogy 500 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget vállaljon.

21.§

A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha 
annak elismert tartozás állománya a 30 napot, mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási 
előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot  eléri és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá 
szorítani.  Egyúttal elrendeli, hogy az intézménynek tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a 
rögzített mérték elérése esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást adni a felügyeleti szerv részére.

22.§

A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  és  intézményei  számlavezető  pénzintézetéül  az  Országos 
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki.

23.§

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzpiaci befektetési jegyben kell elhelyezni.

24.§

(1)  A költségvetési  szervek  kötelesek  bevételeik  növelésére  irányuló  pályázataikkal  kapcsolatban  az 
ágazatilag  érintett  bizottságok  véleményét  kikérni.  Ennek  során  be  kell  mutatni  a  pályázati 
pénzeszközökből megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri, illetve folyamatos költségigényét.
A bizottság véleménye alapján a pályázathoz szükséges önerő biztosításáról a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési  szervek nem a naptári  évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, rendszeresen 
ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi költségvetés terhére 100.000,- Ft 
értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel vállalhatnak kötelezettséget.
(3) A költségvetési szervek több éves kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár felett kizárólag a Képviselő-
testület előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak. 

25.§

(1) Az állampolgárok élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek 
az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében 
átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást 
hajthat  végre,  egyes  kiadási  előirányzatok  teljesítését  felfüggesztheti,  a  költségvetési  rendeletben  nem 
szereplő kiadásokat is teljesíthet.

26. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-i naptól kell alkalmazni.
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………………………………… ……………………………….
    Polgármester          Jegyző

Kihirdetés napja: 2009. ……………….

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2009. február 25-i ülésére

Tárgy: A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, közcélú, közhasznú munkák alakulása, 
munkahelyteremtés lehetőségei

Tisztelt Képviselő-testület!

I.BEVEZETÉS
Az  előterjesztés  összeállításában  közreműködött  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ 
szentgotthárdi  Kirendeltsége,  az  Ipari  Park  Kft.,  a  III.Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium,  a  SZOI 
Vörösmarty Mihály Gimnázium, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Városi Gondozási Központ, 
a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Okmányirodája, valamint Kistérségi Irodája.
A Képviselő-testület   2008.  januári  ülésén  tárgyalta  a  tárgybani  témát,  s  4/2008.számú  határozatával 
felkérte a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóját, hogy a hiányszakmákban történő szakképző 
iskolai  képzés  bevezetéséhez  szükséges  feltételeket  mérje  fel.  Az  Iskola  a  2008.  márciusi  Képviselő-
testületi ülés két ülés közti tájékoztatójában számolt be erről. A jelenlegi munkaügyi helyzetben továbbra is 
aktuális kérdés ez, az előterjesztés bővebben a III. fejezetben tárgyalja.

II. A MUNKANÉLKÜLISÉG ALAKULÁSA SZENTGOTTHÁRDON ÉS TÉRSÉGÉBEN
                                          A térség gazdaságának főbb jellemzői
A foglalkoztatással kapcsolatos problémák súlyos terheket róhatnak az egyénre és a társadalom egészére 
egyaránt.  A  munkahely,  a  tartós  jövedelem  hiánya  elszegényedéshez,  a  társadalmi  kapcsolatok 
meggyengüléséhez,  az  ismeretek,  a  szaktudás  erodálásához,  egészségkárosodáshoz,  az  életkilátások 
károsodásához vezet. Az alacsony foglalkoztatottsági szint szűkíti a közteherviselők körét, hosszú távon 
finanszírozhatatlanná teheti a szociális ellátó rendszereket. A munkahely hiánya a családi szocializációs 
hátrányokon keresztül hatással van a következő nemzedék iskolázottságára, egész életpályájára. 
Az  elmúlt  évben  a  gazdaság,  a  munkaerőpiac  nem  csak  a  térség,  hanem  a  régió  és  az  ország 
vonatkozásában  is jelentős változásokat szenvedett el, mely nem fejeződött be, hanem a gazdasági válság 
kialakulása miatt kemény megszorításokat vonhat maga után, mely kistérségünket is érzékenyen érintheti. 
Ennek jelei már mutatkoznak, melyet megfelelő eszközök segítségével valószínűleg csak mérsékelni lehet: 
ezt jelenthetik a kormány, a régió által meghirdetett munkahelymegőrző programok, valamint a munkaügyi 
kirendeltség  rendelkezésére  álló  decentralizált  alap,  illetve  európai  uniós  programok  keretében 
rendelkezésre álló eszközök.
2008-ban  a  gazdaság  területein  mérsékeltebb  volt  a  munkaerő-kereslet,  szinte  csupán  támogatással 
foglalkoztatták az embereket (kisebb cégekre jellemző), bár új beruházások nem indultak, inkább a régebbi 
tevékenységek bővültek, de ezek nem eredményeztek nagyobb létszámfelvételi szándékot. 
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Népesség: 263 e fő
Települések száma: 216
Gazdasági vállalkozások száma: 28,6 e db
Egyéni vállalkozások száma: 19,8 e db
Társas vállalkozások száma: 8,8 e db
Külföldi érdekelts. vállalk. 663 db

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi 
Központ kirendeltségei a térségben:

Celldömölk
Körmend
Kőszeg
Sárvár 
Szentgotthárd
Szombathely
Vasvár

A Szentgotthárdon működő gazdasági szervezetek legtöbbje a feldolgozóiparban tevékenykedik. 
Ennek  következménye  többek  közt  az,  hogy  elsősorban  a  legmodernebbnek  tekintett  ágazatok  és  a 
hozzájuk  kapcsolódó  széleskörű  szolgáltatások  növekedése  megtorpant.  Az  érintett  cégek  a  lehető 
leggyorsabban  igyekeztek  alkalmazkodni  a  piacon  kialakult  új  igényekhez,  az  adott  termékek  iránti 
keresletet  megpróbálták  szinten  tartani,  a  tevékenységük  egy  részét  megpróbálták  átszervezni,  esetleg 
csökkenteni vagy megszüntetni.
Folytatódott  a szerkezetváltás a  gazdaság más területein is.  Az immár évek óta tartott  trendet követve 
csökkent a mezőgazdaság munkaerőigénye. 
A mezőgazdaságot illetően a térségben folyamatosan romló közegben kellett megfelelni az egyre magasabb 
elvárásoknak, melynek eredményeként elenyésző a foglalkoztatotti  létszám (10-15 fő).  Egyedül csak a 
Fenyvesalja Kft. olyan vállalkozás ebben az ágazatban, amellyel számolhatunk e területen.
A szolgáltatásban zömmel a költségvetésből finanszírozott ágazatok (közigazgatás, oktatás, egészségügy) 
létszáma stagnált, bár ezen ágazatokban is megjelent kisebb munkanélküliség.
A  gazdaság  különböző  területeiről  elbocsátottak  sajnos  nehezen  vagy  egyáltalán  nem  találtak  új 
munkahelyet, csupán támogatással lehetett több embert elhelyezni.  
Örültünk  és  örülünk  minden  befektetőnek,  aki  új  munkahelyeket  hozott  vagy  szándékában  áll  új 
munkahelyeket  létrehozni.  Több  befektető  is  érdeklődött,  különböző  ajánlatokkal  kecsegtetett  minket, 
tárgyalások folytak, de ezek megvalósulása nem, vagy alig hozott pozitív eredményeket az elvárásainkhoz 
képest.  Itt  kell  megemlítenem,  hogy  a  Gotthárd  Therm  Kft.-t  70  fős  létszámmal,  szolgáltatásaival 
mindenképpen az elmúlt év üde színfoltja a kistérség gazdaságának és foglalkoztatottságának bővülésében. 
Bízunk abban is, hogy a szálloda megépülése is növelheti a kistérségben a foglalkoztatottságot és enyhíti a 
munkanélküliséget.  
Az Ipari Park is hiába kínált és kínál megfelelő feltételeket az új cégek letelepedéséhez, azok beruházási 
szándéka egyenlőre nem valósult meg.
Az Ipari Park Kft. tájékoztatása szerint sajnos az a szomorú tény, hogy az Uhl Kft (papír-feldolgozó), PBN 
Kft ( bérelhető csarnoképület), a női munkaerőt foglalkoztatni kívánó vállalkozás és a Joka Kft-vel 2008. 
év  közepén  jó  kilátásokkal  kecsegtető  tárgyalási folyamatok  megtorpantak,  vagy  megálltak. 
Valamennyiüktől  írásos  beszámolót  kért  az  Ipari  Park  kft.  az  év  végén,  hogy  projektjük  állását 
aktualizálják. Az Uhl Kft. nem adott konkrét választ, még fenntartja  szándékát. A PBN Kft. lemondta, a 
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női munkaerőt foglalkoztatni kívánó vállalkozás tovább tolja meghatározatlan ideig, a Joka Kft. inkább a 
jelenlegi telephelyén fejleszt.
További  komoly  érdeklődők nem voltak  -  annak ellenére,  hogy a  park  infrastrukturális  ellátottsága,  a 
területek értékesítési irányát tekintve egyértelműen versenyképes -, bár un. kapcsolatfelvétel jellegű első 
megkeresés több alkalommal előfordult az év során, folytatás nélkül. Ezek közül a jelentősebbek az ITDH 
Kht-vel  való  szoros  kapcsolattartás  eredményeként  merültek  fel,  de  voltak  köztük  külföldi  és  hazai, 
továbbá helyi  kezdeményezések is.  Minden esetben többnyelvű bemutatkozó anyagok, kérdések esetén 
részletes válaszok születtek írásos formában. 
 
Összességében megállapítható, hogy az amúgy is mérsékelt betelepülési kedvet tovább rontotta az ismert 
globális gazdasági recesszió, melynek szenvedő alanyai nagyon gyorsan nem csak az autóipari beszállítók 
lettek, hanem szinte a gazdaság minden ágazatának szereplői.
 
Szentgotthárdi viszonylatban elbocsátások, műszakszám-csökkentés jelezte a nehezebb helyzetet, nem egy 
cégnél.  A  spanyol  Fersint  (gépipari  alkatrészek) nem  kezdte  meg  a  termelését,  szintén  komoly 
nehézségekkel küzd.

A térségben  már  nem annyira  alacsony  a  helyi  kis  és  középvállalkozások  száma.  Ez  egy  többoldalú 
iparszerkezetet eredményez, melynek pozitív eredményeit észlelhetjük, de a gazdasági válság miatt ez a 
tendencia nagy súly a gazdasági szereplők vállán. Az építőiparra a kisvállalkozások a jellemzők, melyek 
tevékenysége  szintén  szezonális.  A  kereskedelemben  elsősorban  a  kis  létszámot  foglalkoztató 
vállalkozásoknak  van  meghatározó  szerepük.  Felismertük  az  idegenforgalomban  és  turizmusban  rejlő 
lehetőségeket,  melynek  kiaknázása  továbbfejlesztése  folyamatos  és  a  foglalkoztatás  szemszögéből  is 
pozitív jelenségek tapasztalhatók.
A  kistérség  gazdasági  helyzetének  ismeretében  a  munkanélküliek  száma  így  alakult  2008.  évben 
Szentgotthárdon, összehasonlítva az előző évivel.
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Regisztrált álláskeresők száma
Szentgotthárdi kirendeltség
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Míg 2007-ben a munkanélküliségi ráta 8 %  - 11,4 %  között mozgott egész évben, addig 2008-ban ez az 
arány 8,3 % - 10,3 % volt. Összességében ez valamivel jobb eredmény az előző évihez képest, mely a 
Szentgotthárd  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás,  az  Erdészeti  Rt  és  az  Őrségi  Nemzeti  Park 
közmunka  pályázatában  közösen  együttműködve  közel  150  munkavállaló  elhelyezését  eredményezte. 
Számokban ez mit is jelent?  A kirendeltség 2008-ban 880 db munkahelyet tárt fel az előző évi 677 db-bal 
szemben, melyre  556 főt sikerült elhelyeznünk. Ez a szám a megelőző évben magasabb volt: 635 fő. 

A különbség a rendelkezésre álló és aktív eszközre fordítható összegből adódik, illetve  több központi 
munkaerő-piaci program nem áll rendelkezésre az idén (míg tavaly a HEFOP, valamint az 50 év felettiek 
számára indítható programok kedvezőek voltak), valamint közrejátszik a cégek munkaerőigénye. Másik 
ilyen  dilemma  az  Alkalmi  munkavállalói  kiskönyv.  A munkáltatók  szívesebben  alkalmazzák  ezt  az 
alternatív foglalkozatási formát, a munkavállalóknak pedig nem sok választási lehetősége van. Ha viszont 
felmerül közvetítési lehetőség, akkor nem élnek vele, mivel nem az a munkáltató kívánja foglalkoztatni 
ahol a könyvvel dolgozik, még annak ellenére sem, hogy ez nem biztosítotti jogviszony.
A legtöbb munkaerő-piaci feszültséget Szentgotthárd és Vasvár térsége  hordozza magában. A két térség 
munkaerő-piaca  a  legkisebbek  között  van,  ezért  nagyon  érzékenyen  reagálnak  még  a  kisebb  negatív 
változásokra  is.  Szentgotthárd  „zsákos”  település  .  Számunkra  a  munkaerő-piaci  nyitottság  Körmend 
irányába terelődik, míg Vasvár tekintetében a távolságok majdnem ugyanazok Szombathely, Zalaegerszeg 
és Körmend felé. Az ott élőknek az elhelyezkedési esélyük nagyobb. Törvény szerint – a szentgotthárdi 
kirendeltség már Szombathelyre Zalaegerszegre nem közvetíthet, csak felajánlhatják a munkát -, ugyanis 
megfelelő a munkahely többek közt, ha az oda –visszautazás nem haladja meg tömegközlekedési eszközön 
a  3  órát.  Innentől  kezdve  a  munkavállaló  motiváltságán,  mobilitási  aktivitásán  múlik  a  foglalkoztatás 
megvalósulása.

Munkanélküliségi ráta 
Szentgotthárdi kirendeltség
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2009. január 20-i állapot szerint 820 fő a regisztrált álláskeresők száma.
A munkanélküliségi ráta a fentiek szerint alakult az elmúlt évekkel összehasonlítva.
És ez hogy néz ki a megye kirendeltségeinek összehasonlításában, ezt a következő diagram mutatja meg 
nekünk.

Álláskeresők aránya (munkanélküliségi ráta) 
kirendeltségenként
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A regisztráltak iskolai végzettség szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult:
2008.december 20. állapot

Iskolai végzettség                        Regisztráltak száma (fő)

8 általánosnál kevesebb     15 fő
8 általános   230 fő
szakmunkásképző   296 fő
szakiskola       5fő
speciális szakiskola         1 fő

                             szakközépiskola                                 91 fő
 technikum     22 fő
 gimnázium      66fő
főiskola      16fő
egyetem       6 fő

A fiatalok számának alakulását tekintve nem csak a pályakezdő fiatalokat, hanem kibővítve a 25 éven alatti 
álláskeresőket  vizsgálják.  Egyrészt  hogy  egyenlő  esélyekkel  induljanak  a  munkaerő-piacon,  illetve  ha 
megvizsgáljuk  az  európai  uniós  támogatási  formákat  szinte  mindenhol  kiemelten  támogatandó 
célcsoportok körébe esik ez az állást kereső réteg. 
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25 éves és fiatalabb álláskeresők számának az alakulása
Szentgotthárdi kirendeltség
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Ez  a  diagram  megyei  bontásban  mutatja  a  célcsoport  megoszlását.  Elmondható,  hogy  a  fiatalok 
elhelyezkedési hajlandósága pozitívabb képet mutat az előző évekhez képest.  Bejelentkezésük oka már 
nem csak a valamilyen munkaerő-piaci képzésben való részvétel, hanem a kirendeltség segítségével történő 
elhelyezkedés is nagyobb szerepet kapott már. Az összes évi elhelyezkedett 25 év alatti fiatal száma 77 fő 
( 37,4% ).

25 éves és fiatalabb álláskesresők aránya, 2008
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     A 25 év alatti fiatalok iskolai végzettség szerinti megoszlása:

8 ált.-nál kevesebb     0fő
8 általános   10fő
szakmunkásképző   13fő
szakiskola     0fő
szakközépiskola   23fő
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technikum     1fő
gimnázium     4fő
főiskola     3fő
egyetem     2fő

50 évesnél idősebb álláskeresők számának alakulása
Szentgotthárdi kirendeltség
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50 évesnél idősebb álláskeresők aránya, 2008

18,3

23,8

25,8

24,5

25,1

24,1

19,8

0 5 10 15 20 25 30

Vasvár

Szombathely

Szentgotthárd

Sárvár

Kőszeg

Körmend

Celldömölk

%

A számokból következik, hogy a munkába helyezést az alacsony iskolai végzettség mellett a munkaerő-
piachoz nem illeszkedő szakmai képzettség, és a 45 év feletti  életkor gátolja. Jelenleg Szentgotthárdon 
legfőképpen az a probléma, hogy kevés a munkahely, a kínálat viszont egyre növekszik, és a célcsoportba 
tartozók,  többnyire  támogatással  helyezhetők  el.  A  munkáltatóknak  lehetőségük  van  un.  ”minőségi 
cserére”.  Szentgotthárd  jelenleg  munkahelyhiányos  térség,  és  a  munkanélküliek  mobilitási  készsége  is 
alacsony. Problémát jelent az is, hogy a munkavállalók szakképzettsége nem egyezik a helyi munkaerőpiac 
igényeivel, illetve a szakmai ismereteik nem eléggé korszerűek.
Ahhoz, hogy a program sikeres legyen, fel kell mérni a munkaadók fogadó készségét. Meg kell keresni, fel 
kell tárni azokat az üres álláshelyeket, ahol a célcsoport számára foglalkoztatási lehetőséget kínálnak. 
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A szakképzetlen regisztrált álláskeresők számának alakulása
Szentgotthárdi kirendeltség
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Szakképzetlen álláskeresők aránya, 2008

50,4

40,2

45,7

44,2

47,7

44

45,2

0 10 20 30 40 50 60

Vasvár

Szombathely

Szentgotthárd

Sárvár

Kőszeg

Körmend

Celldömölk

%

A következő ábrák azt sugallják hogy a tartósság, a szakképzetlenség és az 50 évfeletti kor egymás 
függvényei, ugyanis a felmért adatokban szereplők egyike-másika minimum két kategóriába sorolható.  
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Tartósan regisztrált álláskeresők száma
Szentgotthárdi kirendeltség
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Tartós álláskeresők aránya, 2008
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megyei 
átlag: 21,6%

Lehetőségek a munkanélküliség kezelésében

TÁMOP 1.1.2 
A program bemutatása

Az  Európai  Unióhoz  történő  csatlakozást  követően  hazánk  jogosulttá  vált  igénybe  venni  azokat  a 
támogatási formákat, melyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai 
Szociális  Alap,  amelynek  többek  között  fontos  célkitűzése,  hogy  csökkentse  a  tagországok 
munkanélküliségét.
A  „Decentralizált  programok  a  hátrányos  helyzetűek  foglalkoztatásáért”  című   program  új 
szolgáltatásokkal, támogatási formákkal  kívánja elérni a munkaerőpiacra való be- illetve visszajutást. A 
program lebonyolítói a Regionális Munkaügyi Központok, melyek 2 év alatt (2008.01.01. naptól 2009. 
szeptember 30. napig történő bevonásokkal) csaknem 20 ezer halmozottan hátrányos helyzetű regisztrált 
álláskeresőnek,  valamint  a  munkaerőpiacról  kiszorult  személynek  kívánják  a  foglalkoztatási  esélyeit 
javítani,  a  munkaerőpiacra  történő  visszatérését  segíteni,  illetve  részt  venni  a  tartós,  fenntartható 
foglalkoztatásához szükséges feltételek megteremtésében.
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A program azokat az álláskeresőket kívánja támogatni az alábbi csoportokból, akik esetében több segítő 
szolgáltatás és támogatás szükséges az elhelyezkedéshez:

1. a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők,
2. a pályakezdők, illetve a 25 év alatti álláskeresők
3. a programba történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött személyek, 

továbbá
4. akik  a  programba  való  belépést  megelőző  12  hónapon  belül  gyermekgondozási 

segélyben,  gyermeknevelési  támogatásban,  terhességi-gyermekágyi  segélyben, 
gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek.

A program által nyújtható szolgáltatások, támogatások:

Bértámogatás  és  Bérköltség támogatás 

A projekt résztvevői automatikusan nem támogathatók. Ezen támogatások csak képzés vagy 3 napos 
Álláskeresési technikák oktatása vagy 3 hetes Álláskereső klub szolgáltatáson való részvétel után 
nyújthatók.

Bérköltség támogatás:
Bérköltség támogatásnál az eljárásrend 3 kategóriát nevez meg: 

- bérköltség támogatás munkagyakorlat-szerzés céljából 
- bérköltség támogatás munkatapasztalat szerzés céljából
- vagy bérköltség támogatás munkakipróbálás céljából 

Bérköltség támogatás időtartama: 9 hónap
Támogatás mértéke:

- Felsőfokú végzettségű program résztvevő esetében legfeljebb: 150.000,-Ft/hó
- Nem felsőfokú végzettségű programrésztvevő esetében legfeljebb: 110.000,-Ft/hó

Bértámogatás

A támogatás mértéke elkülönül aszerint, hogy hátrányos helyzetű  személy  vagy megváltozott 
munkaképességű személy után veszik igénybe a támogatást.
A támogatás időtartama: 12 hónap
A támogatás mértéke:
Hátrányos helyzetű személy esetén legfeljebb 50%-os mértékű támogatás:

Felsőfokú végzettségű program résztvevő esetében legfeljebb: 100.000,-Ft/hó
Nem felsőfokú végzettségű program résztvevő esetében legfeljebb: 70.000,-Ft/hó

Megváltozott munkaképességű személy esetén legfeljebb 60%-os mértékű támogatás:
Felsőfokú végzettségű program résztvevő esetében legfeljebb: 120.000,-Ft/hó
Nem felsőfokú végzettségű program résztvevő esetében legfeljebb: 84.000,-Ft/hó

Munkába járáshoz kapcsolódóan helyközi utazási költség támogatása

Helyközi utazási költség támogatása  csak a bértámogatással vagy bérköltség támogatással együtt mehet, 
önállóan nem.
A  program  résztvevő  és  az  őt  –  a  programban  bértámogatással,  vagy  bérköltség  támogatással  – 
foglalkoztató munkaadó részére, a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama alatt megtéríthető a munkába 
járással kapcsolatos helyközi utazási költségnek a vonatkozó jogszabály alapján őt terhelő része. 
Az utazási költségek támogatásának mértéke a felmerülő utazási költségek 100 %-a. 
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Tartós munkanélküliek bértámogatása

A bértámogatás iránt az előző évekhez képest megnőtt a munkáltatók kereslete. De forráshiány miatt nem 
volt egyetlen egy elutasítás se. Főleg kis és középvállalkozások tartottak igényt e támogatási lehetőségre. E 
foglalkozatás politikai eszköz segítségével 40 főt sikerült elhelyezni.

Vállalkozóvá válási támogatás

Ez a támogatási forma a törvény szerint megilleti a kérelmezőt, alanyi jogon jár. Ezzel a lehetőséggel az 
elmúl esztendőben 12 fő élt, mely 6 hónapra ítélhető oda és a mértéke a mindenkori minimál bér.

Közhasznú munkavégzés támogatása (2009. nem lesz ez a támogatási forma)

2008-ban 20 fő elhelyezkedését támogatta a munkaügyi kirendeltség.

Bérköltség támogatása

2008-ban 10 fő volt.

Képzés

A képzések iránti igény igen gyér volt, 56 főt képeztek ki, többségében NC-CNC szakon. Valószínűleg 
azért, mert a képzési paletta a hiányszakmákra korlátozódott, így beszűkültek a lehetőségek, másrészt pedig 
nehezen  megoldható  a  helyi  képzés,  mivel  azok  indításához  minimum 10  fő  szükséges,  egyébként  a 
képzőintézmény fogadókészsége is mérsékeltebb. Az idei évet tekintve jó lenne helyben megszervezni a 
szobaasszonyi  képzést,  melynek  megszervezése  már  időszerű  lenne.  A munkaügyi  kirendeltség  több 
kísérletet  tett,  próbált  kapcsolatba  lépni  a  szálloda  képviselőivel,  de  nem  sok  eredménnyel  járt.  (A 
képzőintézmény a III. Béla Szakképző Iskola lehetne.) 

Megváltozott munkaképességűek foglalkozatását segítő program

Az év során a programba bekerülő létszám – 60 főből 18 főnek – közel 65%-ának sikerült valamilyen 
típusú  szolgáltatást  nyújtani,  vagy  a  Kirendeltség  eszközeivel,  vagy  az  integrált  foglalkoztatást  segítő 
szolgálattal  karöltve.  Aminek  a  végeredményeként  60  főből  18  fő  elhelyezkedett  támogatással  vagy 
önállóan.  Jelenleg  is  folyik  25  fő  számára  képzés,  akik  közül  helyben  néhányuknak  majd  sikerül 
elhelyezkedniük az előzetes jelzések szerint március hónapban.

A kirendeltség stratégiai feladatai, célkitűzései 2009-ben a társszervezetek segítségével

A kirendeltség a kistérségben meghatározó szerepet tölt be a foglalkoztatás, az egyéb szolgáltatások és a 
személyre  szabott  szolgáltatások  tekintetében.  A gazdasági  és  társadalmi  szervekkel  a  kapcsolat  jónak 
mondható. A Kirendeltség lehetőségei szerint folyamatosan informálja a közélet és gazdaság szereplőit, 
akár személyesen, akár a kommunikáció eszközeivel, pl. a televízió, képújság adta lehetőségek (txt.145, 
nyugatrmk.hu.  afsz.hu).  Törekednek  arra,  hogy  az  információáramlás  megvalósuljon  és  nemcsak 
egyoldalúan, hanem partnerségben. Legfőbb cél a partneri együttműködés megvalósítása, ami manapság 
még nem minden esetben valósul meg.

III. A SZAKKÉPZÉS ÉS A GIMNÁZIUMI OKTATÁS LEHETŐSÉGEI A MUNKANÉLKÜLISÉG 
MEGELŐZÉSÉBEN

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium képzési kínálata a nappali iskolai rendszerű szakképzésben
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Képzési igényfelmérés:

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi kirendeltségének tájékoztatása alapján 
a  jelen  kialakult  válság  ellenére  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ  Szentgotthárd  és 
térségének  képzési  igény  meghatározásában  továbbra  is  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Fejlesztési  és 
Képzési  Bizottság  (RFKB)  által  meghatározott  szakképesítések  besorolásának  döntéstábláját  tekinti 
iránymutatónak.
Ennek értelmében az  intézmény szakmastruktúrájának kialakításában alapvető  dokumentum a  Nyugat-
dunántúli RFKB 27/ 2008.(IX. 25.) sz. határozata. 

Az RFKB döntéstábla értelmében az egyes szakképesítéseket kategóriákba sorolja, mellyel a beiskolázási 
irányokat  és  arányokat  határozza  meg.  A kiemelten  támogatott  szakképesítéseknél  a  képzési  létszám 
emelését  várja,  a  támogatott  szakképesítések  esetében  a  létszám  szinten  tartását,  a  nem  támogatott 
szakképesítéseknél a beiskolázást nem javasolja.

A képzési  igényfelmérés  további  alkalmazott  eszköze  az  évenként  megszervezett  partnertalálkozó  a 
gazdasági  élet,  a  munkaerő-piac  szereplőivel,  akik  közvetlenül  tájékoztatják  az  iskolát  a  képzési 
igényeikről. Az iskola pályaválasztási Nyílt Napjának aktív  résztvevői azok a partnerek, akik számára az 
iskola a képzéseket kínálja.

Az  általános  iskolákkal  való  kapcsolattartás,  a  Képzési  Vásárokon  való  részvétel  (Szombathely, 
Zalaegerszeg) eredményeként a szülői, tanulói igényeket ismerik meg. 

A képzési kínálatban az érettségit adó szakközépiskolai és az érettségi vizsgát nem igénylő
szakiskolai képzések egyaránt megjelennek. Ennek célja, hogy Szentgotthárd és a térség ,,kétkezi munkás” 
és a magasabban képzett  munkaerő-igényének is  megfeleljen a képzési  választék.  A szélesebb szakma 
kínálat  azon társadalmi  elvárást  is  tükrözi,  hogy az  iskola  beiskolázási  körzetében lehetőség szerint  a 
szülők és a tanulók megtalálják azokat a képzéseket, amellyel,  mint leendő munkavállalók megtalálják 
számításaikat a lakóhelyük közelében.

Napjaink szakképzés szempontjából fontos kérdése, hogy a végzett diákok milyen utat járnak be az iskola 
befejezése után. A „jövő követése” visszajelzés az iskola felé a képzések fontosságáról, melyek azok a 
szakmák,  amik  prosperálóak,  a  munkaerőpiac  igényei  esetleg  milyen  újabb  szakmák  indítását  teszik 
szükségessé.  Az intézmény 2005 óta  kíséri  figyelemmel a  tanulók iskola  utáni  életét,  elhelyezkedését, 
továbbtanulását,  esetleges  munkanélkülivé  válását,  támaszkodva  a  Munkaügyi  Központ  adataira, 
felméréseire. Az adatok elemzése során azonban felmerülhet annak a veszélye, hogy azok nem tükrözik 
híven a valós állapotokat. Ugyanis egyre hiányosabb adatokkal tud dolgozni az iskola, a tanulóktól nem jön 
visszajelzés. A  közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt módosító 2007. évi LXXXVII. törvény 26. 
§-a előírja a pályakövetési rendszerbe történő adatszolgáltatást.

1. A szakiskola és a szakközépiskola a szakmai vizsga letételéről jelentést küld a pályakövetési rendszer 
működtetéséért felelős szerv részére. A jelentés tartalmazza a vizsgázó nevét, tanulói azonosító számát, a 
megszerzett  szakképesítés  megnevezését,  a  vizsga helyét és időpontját.  Az adatok személyazonosításra 
alkalmatlan módon feldolgozhatók, iskolánként csoportosíthatók, nyilvánosságra hozhatók. Az adatok a 
megküldéstől számított öt évig tárolhatók. 
2. A volt tanuló jogszabályban meghatározott rend szerint információt szolgáltat a pályakövetési rendszer 
részére abban az esetben, ha nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt. 
3.  Ha  a  volt  tanuló  foglalkoztatási  jogviszonyt  létesített,  a  foglalkoztató  szolgáltat  adatot.  Az 
adatszolgáltatás keretében közölni kell, hogy a volt tanulót milyen munkakörben foglalkoztatják, illetve 
milyen tevékenységet lát el.
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A rendelkezésre  álló  adatok  alapján  leszűrhető,  hogy  az  intézmény  folyamatosan  próbálja  követni  a 
munkaerő piaci változásokat.  Ennek köszönhető,  hogy új szakokat indítottak,  valamint látható,  hogy a 
technikusi képzésben résztvevők száma csökkent. 

Összességében azonban megállapítható, hogy a megfelelő adatok, információk hiányában,  nem biztos, 
hogy a valós képet kapjuk a tanulók iskola utáni elhelyezkedéséről, a szakmák létjogosultságáról.

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium a jelen 2008/2009. tanévben folyó szakmai képzései

Szakközépiskolai szakon a jelenlegi képzés:

Az  informatika  szakmacsoportban  Informatikai  rendszergazda  és  Informatikusképzés  folyik,  melyek  a 
támogatott szakképesítések körébe soroltak.
A vendéglátás  szakmacsoportban  a  Vendéglős  képzés  illetve  kifutó  képzésben a  vendéglátó  technikus 
képzés található. Szintén a támogatott szakképesítések körébe sorolt.
Az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban Automatikai műszerészképzés történik, mely kiemelten 
támogatott szakképesítés, egyben hiány szakképesítés.
A  környezetvédelem  szakmacsoportban  Települési  környezetvédelmi  technikus  illetve  kifutóban  a 
környezetvédelmi technikus képzés folyik. A képzés a 2008. szeptember 25-én kiadott döntéstáblában még 
a nem támogatott kategóriába volt, azonban átsorolásra került a 
támogatott képzések sorába.
A faipar szakmacsoportban Fa-és Bútoripari technikusok képzés történik, mely szintén támogatott képzés.

Szakiskolai szakon a jelenlegi képzés:

A gépészet szakmacsoportban a Géplakatos kiemelten támogatott képzés, egyben hiány-szakképesítés.
A faipar szakmacsoportban a Bútorasztalos kiemelten támogatott egyben hiány-szakképesítés.
A vendéglátás szakmacsoportban a Szakács kiemelten támogatott egyben hiány-szakképesítés.
A kereskedelem szakmacsoportban a Bolti eladó kiemelten támogatott egyben hiány-szakképesítés.
.

A hiány szakképesítésekben végzettek várható létszáma 2009-2013. évben

A hiány szakképesítések 
megnevezése  
az RFKB 27/ 2008.(IX. 25.) sz. 
határozata szerint

Az adott szakképesítésben a végzettek várható 
létszáma, a jelenleg képzésben lévő tanulók 
létszáma alapján,
éves bontásban feltüntetve.

2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
automatikai műszerész 12 fő 15 fő 16 fő
géplakatos 8 fő 10 fő
bútorasztalos/ asztalos * 16 fő* 7 fő* 13 fő 13 fő 10 fő
szakács 26 fő 18 fő
bolti eladó 11 fő 11 fő 6 fő

*a régi OKJ-s képzés szerint 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium képzési kínálata a 2009/2010. tanévre, összevetve az RFKB 
döntésével:
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Az iskola szakmastruktúrájában, a képzési kínálat kialakításában a hiányszakmákra való képzés kiemelt 
szerepet kap.

Szakközépiskolai szakon meghirdetett képzések:
Az  informatika  szakmacsoportban  az  Informatikai  rendszergazda  képzés  a  támogatott  szakképesítések 
körébe sorolt.
A vendéglátás szakmacsoportban a Vendéglős képzés támogatott szakképesítési kategóriában van.
Az  elektrotechnika-elektronika  szakmacsoportban  az  Automatikai  műszerész  kiemelten  támogatott 
szakképesítés, egyben hiány szakképesítés.
A környezetvédelem szakmacsoportban Települési környezetvédelmi technikus támogatott szakképesítés.
A faipar szakmacsoportban Fa-és Bútoripari technikus a támogatott szakképesítések körébe sorolt.

Szakiskolai szakon meghirdetett képzések:
A gépészet szakmacsoportban Géplakatos, kiemelten támogatott képzés, egyben hiány-szakképesítés.
A faipar szakmacsoportban Bútorasztalos, kiemelten támogatott képzés, egyben hiány-szakképesítés.
A vendéglátás szakmacsoportban Szakács, kiemelten támogatott képzés, egyben hiány-szakképesítés.
A kereskedelem szakmacsoportban Élelmiszer- és vegyi áru eladó, kiemelten támogatott képzés, egyben 
hiány-szakképesítés.

Összefoglalva az iskola jelenlegi képzései, valamint a 2009/2010. tanévére meghirdetett szakirányai, 
szakképesítései  megfelelnek  a  munkaerő-piaci  igényeknek,  a  Nyugat-dunántúli  RFKB  képzési 
javaslatainak,  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ,  valamint  szentgotthárdi 
kirendeltségének.    Egyetlen olyan szakképesítésre  történő képzést  sem találunk az iskola  képzésében,   
mely  a  nem  támogatott  képzési  kategóriába  tartozna.  A  kiemelten  támogatott,  egyben  hiány-
szakképesítések száma 5 db, az iskola képzési kínálatának 55,5%-a. A képzési kínálat 45,5%-a támogatott 
szakképesítés.

A munkaerő versenyképességének javítása, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzettség biztosítása 
a moduláris, kompetencia alapú képzéssel

A III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  szakmastruktúráját  az  új  Országos  Képzési  Jegyzékhez 
igazította.  A jelen  tanévtől  bevezette,  illetve  áttért  a  moduláris,  kompetencia  alapú  képzésre  minden 
szakképesítésben.
Az új OKJ-s szakképesítésekkel, a moduláris, kompetencia alapú képzéssel a munkaerő-piaci elvárásokhoz 
igazították  képzéseiket.  A  kulcskompetenciák  megszerzésére,  a  rugalmas  átképezhetőségre,  a  rokon 
szakképesítések,  rész  szakképesítések,  az  élethosszig  tartó  tanulásra,  képességre  való  felkészítéssel,  a 
munkaerő  versenyképességének  javításával  kíván  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  megfelelni  annak  az 
igénynek, hogy a munkanélküliségi mutató Szentgotthárd és térségben csökkenjen.

Fejlesztési területek:  
A  neveléshez-oktatáshoz  szükséges  humánerőforrás  szakmai,  módszertani  továbbképzése.  Az  iskola 
személyi  és  tárgyi  feltételrendszerének optimális  kihasználása a  további  hiány-szaképesítésekre történő 
képzések,  illetve  a  helyi  igényeknek  megfelelő  képzések  lehetőségének  megvizsgálásával.  A hiány-
szakképesítésekben történő képzésekben a  létszám növelése.  A Vasi  TISZK-kel való együttműködés,  a 
képzési területek összehangolása az adottságokra és munkaerő-piaci igényekre alapozva.
Felnőttképzés

Az  éves  szinten  100-150  felnőtt képzéséhez  állandóan  megújulni  képes,  jól  képzett  -  25  fős 
szakembergárda áll rendelkezésre. 
A rapszodikusan változó munkaerő-piaci elvárásokra leginkább e rövidebb tovább-és átképzések 
igyekeznek választ adni.
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Csak szorosan együttműködve a munkaügyi kirendeltségekkel, vállalkozásokkal lehet sikeres egy-egy 
ilyen képzés.
Vonatkozik ez nemcsak egy-egy képzés meghirdetésére, majd a beiratkozásra – hanem a pénzügyi 
háttérre is. Sajnos, egyre kevesebb az a felnőtt, aki saját maga tudja finanszírozni átképzését, 
továbbképzését.

2008-ban lezárult képzéseik:

Megnevezés Végzett (fő)
Kereskedő és vendéglátó vállalkozó 19
NC,-CNC gépkezelő 11
ECDL Start (Natúrpark Kht. pályázata) 59
ECDL Start SAJÁT 10
Angol nyelv (saját tanulóknak) 9
Összesen: 118 fő

Jelenleg folyó tanfolyamaik, melyek az új OKJ moduláris rendszere szerint lett indítva:

megnevezés létszám (fő)
CNC forgácsoló (Munkaügyi Központ 

támogatásával két csoportban) 

15 fő 

és 11 fő
Textiltermék- összeállító 

(Natúrpark Kht. pályázata)
24 fő

Összesen 50 fő

Tervezett képzéseik:

Az  Iskola  igyekszik  alkalmazkodni  a  város  kitűzött  koncepciójának  megfelelni.  Ennek  megfelelően 

szeretnének a vendéglátás és idegenfogalom területén több tanfolyamot szervezni.

 Szervezés alatt vannak az alábbi tanfolyamok:

Megnevezés
Szállodai szobaasszony
Vendéglátó eladó
Étkezdés
Idegen nyelvi képzések: angol, német, szlovén
ECDL Start és Full
CNC forgácsoló

Gimnáziumi oktatás
A tavaly adott tájékoztatóban leírtak csak kis mértékben változtak. 
A 2007/2008-as tanévben 41 tanuló érettségizett a Gimnáziumban.
Közülük 34 fő (83%)  folytatja tanulmányait egyetemen vagy főiskolán, 7 fő pedig (17%)   valamilyen 
szakmát tanul (kozmetikus, rendőr, szoftverüzemeltető, ill. vendéglátói technikus).
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IV. A MUNKANÉLKÜLIEKKEL KAPCSOLATOS ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI 
FELADATOK

A Polgármesteri  Hivatal  szociálpolitikai  csoportjánál  akkor  találkoznak  először  a  munkanélküliekkel, 
amikor az álláskeresési ellátásra való jogosultság lejárt a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásként. 
Nagyon  sok  esetben  az  volt  a  tapasztalat,  hogy  azon  személyeknél,  akik  családjában  az  egyik  fél 
munkaviszonnyal rendelkezik,  és keresete a minimálbért  meghaladja  már nem is jogosult  a rendszeres 
szociális ellátásra. 

Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye

Évről évre folyamatosan emelkedik az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális 
segélyét kérelmezők száma. 
A segélyre  való  jogosultság  feltételeit  az  1993.  évi  III.  törvény  37/A-37/G.§-ai,  valamint  a  22/2003. 
(IV.30.) ÖKT.rendelet 5.§.-a szabályozzák.

2008-ban havi átlagban  a rendszeres szociális segélyezettek száma: 64 fő volt.  A rendszeres szociális 
segélyben részesülők három csoportból kerültek ki:
1.  egészségkárosodottak,  akik  legalább  67%-ban  elvesztették  munkaképességüket.  2008-ban  két  új 
kérelmező jelent meg, 5 főnek folyósítottunk egészségkárosodás miatt rendszeres szociális segélyt.
2. aktív korú nem foglalkoztatottak, akik kimerítették a Munkaügyi Központtól folyósított álláskeresési 
ellátás időtartamát, vagy a rendszeres szociális segély folyósítását megelőző két éven belül legalább egy 
évig együttműködtek a foglalkoztatási szervvel (Munkaügyi Központtal). A családnak az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
90%-át, ez konkrétan: 25.650Ft. 
3. támogatott álláskeresők, akik a Munkaügyi Központtól álláskeresési járadékban részesülnek, (összege 
bruttó  27.600Ft),  a  Polgármesteri  Hivataltól  támogatott  álláskeresőként  kapnak  rendszeres  szociális 
segélyt.

3 esetben kellett megszüntetni a rendszeres szociális segély folyósítását, mert nem fogadták el a rendszeres 
szociális  segélyben  részesülők  a  felajánlott  közcélú  munkát.  2008-ban  41  új  kérelmező  jelent  meg  a 
rendszerünkben. 
A rendszeres szociális segélyezettek kor szerinti összetételét illetően a 35-55 év közötti korosztály dominál, 
nemek tekintetében a férfiak vannak túlsúlyban. Az iskolai végzettségnél megállapítható, hogy felsőfokú 
végzettséggel 3 fő, szakmunkásképzővel vagy szakközépiskolával átlagban 28 fő, 8 általános iskolával 32 
fő rendelkezik, 8 általánosnál kevesebb osztálya 1 főnek volt.

Célunk 2008-ban és az idén is, hogy a közfoglalkoztatásba bevonjuk a rendszeres szociális segélyezetteket. 

Közcélú munkán alkalmi munkavállalói könyvvel, az  Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál 20 fő 
vett részt, a minimum 30 kötelezően előírt munkanapot ledolgozták a foglalkoztatás első napjától számított 
hat hónapon belül.
A SZOI-ban 1 fő dolgozott részmunkaidőben 2008.júniusáig, majd 2008. június hónapban szintén 1 fő. 
2008. decemberében 1 fő kezdte meg a közcélú munkát a gimnáziumban.
A Móra Ferenc Városi Könyvtárban szintén 1 fő vett részt közcélú munkán 2008. június közepéig, majd 
2008.június közepétől október hónapig ugyancsak 1 főnek tudtunk foglalkoztatást biztosítani.
A Polgármesteri Hivatalnál 2 fő állt  közcélú munkában, a közfoglalkoztatás időtartamának lejárta után 
álláskeresési  ellátásra  lettek  jogosultak.  2008.  december  hónapban  ismét  biztosítani  tudtunk  1  főnek 
közcélú munkát.
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2008.évben két új intézménnyel kötöttünk megállapodást, a Játékvár Óvodával és a III. Béla Szakképző 
Iskolával, akik biztosítják a  közfoglalkoztatást rendszeres szociális segélyben részesülők számára. 2008-
ban 2 fő került alkalmazásra a III. Béla Szakképző Iskolában és 1 fő a Játékvár Óvodában.

Közmunka programban  2008.október 01-2008.12.31.napjáig 10 fő szentgotthárdi vett részt. Ez idő alatt 
a rendszeres szociális segély folyósítása szünetelt.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a 
Nyugat – Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ együttműködésében megvalósuló 2008/5.b. számú 
közmunkaprogramra sikeres pályázatot nyújtott be. 

A közmunkaprogram: 2008. október 01- 2008. december 31-ig tartott. 

A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések közül 13 
Önkormányzat biztosított munkát:

1. Kül- és belterületi,  önkormányzati  tulajdonú csapadékvíz,  és belvízelvezető csatornahálózatának 
kialakítása, helyreállítása, karbantartása

2. A települések belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének karbantartása
3. Önkormányzati település-üzemeltetési és tisztasági feladatok ellátása 
4. Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás, 

Az elnyert támogatás összege: 15.001152.-Ft, a saját forrás 1.320263.-Ft, így a program összes 
költségvetése: 16.321.415.-Ft. A pályázat végelszámolása folyamatban van. 

A program keretében alkalmazott közmunkás: 45 fő

Az összes foglalkoztatott munkanélküliek közül: 

Regisztrált ellátatlan: 5 fő

Munkanélküli járadékban részesülő: 7 fő

6 hónapnál régebben regisztrált munkanélküli: 12 fő

Munkanélküli jövedelempótló támogatásban részesülő: 0 fő

Aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szoc. segélyben részesülő: 40 fő

Nő: 9 fő

45 év feletti: 30 fő

25 év alatti: 3 fő

Roma etnikumhoz tartozó: 11 fő
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A Kistérségi Társulás, mint Kedvezményezett a program keretében vállalta - és megvalósította -, hogy a 
pályázat  keretében  résztvevők  tájékoztatást  kapjanak  a  Munkaügyi  Központ  Szentgotthárdi 
Kirendeltségétől,  a Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálattól,  valamint a szentgotthárdi Polgármesteri 
Hivatal Szociálpolitikai Osztály munkatársaitól:  
- a Munkaügyi Központ támogatási rendszerébe való bekerülésről;
- résztvevők további lehetőségei a munkaerőpiacon,
- esetleges munkalehetőségek felkínálásáról,
- rendszeres szociális segély megállapításának lehetőségeiről. 

A közmunkaprogram a kitűzött céloknak megfelelően valósult meg. 

Közhasznú munkában 2x4 fő  vett  részt,  2008.05.01-2008.07.31-ig  4  fő  és  2008.08.01-2008.10.31-ig 
szintén 4 fő. Közhasznú munkában a rendszeres szociális segélyben részesülő, illetve szociális ellátásra 
nem jogosult  személyek kerültek alkalmazásra.  A foglalkoztatás a  Közszolgáltató  Vállalatnál,  valamint 
Önkormányzatunknál és intézményeinél segédmunka végzésével, minimálbér fizetéssel történt.

 A Munkaügyi Központtal folyamatos a kapcsolattartás, két-három hetente képzési listát küldenek, így a 
szociálpolitikai ügyintézők is tudják az ügyfeleket informálni ezen lehetőségekről.

2008 decemberében a Polgármesteri  Hivatal  bekapcsolódott  az „ÖTLET 2007” programba. A program 
célja,  hogy  a  fogadószervezet  olyan  önkéntest  foglalkoztasson  10  hónapon  keresztül,  2009.02.01-
2009.10.31-ig, aki munkanélküli, vagy rendszeres szociális segélyben részesül, 18-25 év közötti vagy 45 év 
feletti  tartós  munkanélküli.  A  program  a  Máltai  Szeretetszolgálat  szervezésében  az  Országos 
Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása alapján működik. Az önkéntes munkáját mentor segíti.

2009-ben a rendszeres szociális segély rendszere megváltozik. Aktív korúak ellátásaként vagy rendszeres 
szociális segély vagy rendelkezésre állási támogatás kerül megállapításra. Feltétel, hogy a családban az egy 
főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 90%-át.
A  rendszeres  szociális  segélyt azon  személyek  kapják,  akik  vagy  55  év  felettiek,  vagy 
egészségkárosodottak vagy 14 éven aluli gyermeket nevelnek, feltéve, ha a gyermek napközbeni ellátása 
nem biztosított  (bölcsődei  vagy  napközi  ellátást  nem  vesz  igénybe).  A Családsegítő  Szolgálattal  kell 
együttműködni a segélyezetteknek. Ebben az esetben továbbra is megmarad a fogyasztási egység alapján 
történő számítás az ellátás megállapításánál.
Rendelkezésre  állási  támogatásra  az  55  évnél  fiatalabbak  lesznek  jogosultak.  Az  ellátás  összege: 
28.500Ft, a mindenkori öregségi nyugdíjminimum. Nekik álláskeresési megállapodást kell a Munkaügyi 
Központtal kötni. A cél, hogy ezt a réteget közfoglalkoztatásba vonjuk be. Aki 35 évnél fiatalabb és nem 
rendelkezik  8  általános  iskolai  végzettséggel  vagy  szakképzettséggel,  őket  iskolai  tanulmányok 
megkezdésére kell  inspirálni.  Ebben az esetben a Munkaügyi Központtal kell szorosan együttműködni. 
2009-ben nem lehet már alkalmi munkavállalói könyvvel közcélú munkában dolgozni, hanem határozott 
idejű  munkaviszonyt  kell  létesíteni,  legalább 90  munkanap munkavégzési  időtartammal,  legalább napi 
hatórás munkaidővel.
A települési önkormányzat feladata a közcélú munka megszervezése. 2009.április 15-éig közfoglalkoztatási 
tervet  kell  készíteni,  amit  a  képviselőtestületnek  kell  jóváhagyni,  de  a  szociális  kerekasztalnak  és  a 
Munkaügyi Kirendeltségnek is meg kell küldeni véleményeztetésre.
A civil szervezetekkel és a városban lévő munkaadókkal is felvettük a kapcsolatot, annak érdekében, hogy 
a rendelkezésre állási támogatásban résztvevőket munkába tudjuk állítani. Feltehetően a közfoglalkoztatás 
kistérségi szinten kerül megszervezésre.

A munkanélküliség megjelenése a szociális alapszolgáltatásokban

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik szakfeladata a tartósan munka nélkül maradt emberek 
segítése, támogatása a beilleszkedést segítő program keretében.
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Rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködés:

      

Rendszeres szociális  
segélyezett

2007. év/fő 2008.év/fő

Összesen 76 87
Szolgáltatást  igénybe  vevők 
száma  családi  összetétel  
szerint
Házastársi,  élettársi 
kapcsolatban  élő, 
gyermekkel

13 8

Házastársi,  élettárs 
kapcsolatban  gyermek 
nélkül

10 10

Egy szülő gyermekkel 14 6
Egyedül élő 27 44
Egyéb 14 19

Legmagasabb  iskolai  
végzettség szerint

2007. év/fő                    2008. év/fő

Tankötelesnél fiatalabb - -
Általános  iskola  nyolc 
osztályánál kevesebb

2 2

Általános  iskola  nyolc 
osztálya

18 21

Befejezett szakmunkásképző 
iskola, szakiskola

37 48

Befejezett szakközépiskola 4 4
Befejezett gimnázium 4 6
Felsőfokú iskola 2 6

A táblázat adatai alapján elmondható, hogy a tartósan munkanélküliek száma meg- növekedett a 2007-es 
évhez képest (14,5%).
A szolgáltatást igénybevevők családi összetétele tekintetében látható, hogy jelentősen megnőtt az egyedül 
élők száma (63%). Emellett jelentős a házastársi/élettársi kapcsolatban gyermek nélkül élő családok száma 
is.
Az iskolai végzettséget tekintve a képzettebb réteget is egyre inkább sújtja a tartós munkanélküliség. Míg 
2007-ben a  gimnáziumot  végzettek  száma 4  fő  volt,  addig  2008-ban már  6  fő  gimnáziumot  végzett 
személlyel  került  kapcsolatba  a  Szolgálat.  Legszembetűnőbb  a  felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
számának a növekedése: kettőről hat főre emelkedett.  Továbbra is  magas azon személyek száma, akik 
alacsony iskolai végzettséggel és elavult szakmával rendelkeznek.
Korosztály tekintetében 2007. évben  nagyrészt a 40 év feletti tartós munkanélküliek voltak jelen a 
rendszerben. A 2008-as évben folyamatosan emelkedett a 18-40 év közötti korosztály száma (24,4%). 
2008.  évben 87  fő rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  személlyel  jött  létre  együttműködési 
megállapodás. 
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20 fővel (22,9 %) szűnt meg az együttműködés:
Ennek okai:
          -     munkaviszonyt létesített: 14 fő

- más ellátásba került (öregségi,rokkantsági nyugdíj, álláskeresési segély stb.): 3 fő
- elhunyt: 1fő
- családi jövedelem változás:  ebben az évben ilyen személy nem volt
- önkormányzat által felajánlott munkát nem fogadta el: 3 fő

A munkanélküliek körében felhalmozódott díjhátralék kezelésében is részt vesz a Szolgálat.  2005. 
január 1-jétől az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatást vezetett be, az adósságkezelési tanácsadást 
a Családsegítő Szolgálaton keresztül látja el, de ezt a szolgáltatást nem veszi igénybe olyan egyén vagy 
család, aki munkanélküli lenne. 

A    Városi  Gondozási  Központ   a  tartós  munkanélküli  státuszban  lévő  személyekkel  többnyire  az 
alapszolgáltatásokat igénybevevő ellátottként került kapcsolatba. 
A tartós munkanélküliek ellátottként az alapszolgáltatások keretében működő étkeztetésben és az 
újonnan bevezetésre kerülő közösségi pszichiátriai alapellátásban jelennek meg. 
Az étkeztetésben részesülők összetételét megvizsgálva megállapítható, hogy a nyugdíjas, idős, többnyire 
egyedülálló  korosztály  mellett  megtalálhatók  a  rokkant  nyugdíjasok,  valamint  azok  a  tartós 
munkanélküliek,  akik rendszeres  szociális  segélyben részesülnek,  illetve azok,  akik teljesen jövedelem 
nélküliek. 
A következő  táblázatban  az  elmúlt  4  év  adatai  alapján  szemléltetjük,  hogyan  alakult  az  étkeztetést 
igénybevevők összlétszámán belül a jövedelem nélküliek, a rokkant nyugdíjasok és a rendszeres szociális 
segélyben részesülők aránya. 

Év Étkezők 
összlétszáma 

Időskorúak, 
nyugdíjasok 
száma 

Munkanél-
küliek 
száma 

Rokkant 
nyugdíjban 
részesülők 
száma 

Rendszeres 
szociális 
segélyben 
részesülők 
száma 

2005 125 95 6 14 10
2006 120 91 6 15 8
2007 114 85 1 18 10
2008 106 79 - 16 11

A  Városi  Gondozási  Központ közösségi  pszichiátriai  ellátása a  tartós  munkanélküli  státuszban lévő 
személyekkel az alábbi formákban került kapcsolatba:
A közösségi pszichiátriai ellátásban figyelembe kell venni, hogy a kliensek pszichiátriai betegséggel élnek, 
1  fő  munkanélküli  a  betegségéből  adódóan alacsony iskolafok elvégzésére  volt  képes,  az  ebből  eredő 
problémák,  mint  a  gyér  intellektus,  a  szakma  hiánya  vezetett  ahhoz,  hogy  nem  tud  megfelelően 
érvényesülni  a  mai  munkaerőpiacon.  Két  fő  rendelkezett  korábban  több  éves  munkaviszonnyal,  de 
megoldhatatlannak  tűnő  munkahelyi  és  családi  problémáik  miatt  az  alkoholfogyasztás  is  párosult  a 
meglévő  betegségük  mellé.  Egy  fő  jelenleg  a  megváltozott  munkaképességű  munkavállalók  számára 
indított rehabilitációs képzésen vesz részt, a tanfolyam befejezését követően ebben a munkaközösségben 
szeretne dolgozni.

Közösségi Pszichiátriai ellátásban 2008. évben a munkanélküliek száma
Szolgáltatás 
kezdete:/év/hó/nap Nő/fő Férfi/fő Életkor/év Szentgotthárd

i lakos /fő
Kistérségi 
lakos /fő

2008. 01. 24. 1 - 41 1 -
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2008. 02. 13. 1 - 32 1 -
2008. 12. 31. - 1 33 - 1
2008. 07. 18. - 1 35 1 -
Összesen 2 2 - 3 1

Összefoglalva
Elmondhatjuk,  hogy  akár  a  hatósági,  akár  az  intézményi  eljárásokat  nézzük,  szinte  minden  területen, 
minden  ellátás  vonatkozásában  megjelenik  a  munkanélküliség,  s  az  esetek  nagy  többségében  további 
szociális problémákkal társul.
A közigazgatási intézményrendszer lehetőségeit a munkanélküliség kezelésében a jogszabályok teljesen 
behatárolják, jogalkalmazói szerepet látnak el. A munkanélküliség kezelésében már csak a tényhelyzettel 
találkoznak, a megelőzésre eszközrendszerük nincs.
Az  önkormányzat  a  szociális  feladatokon  tervezett  előirányzataival  nem  fogja  tudni  kezelni  a 
munkanélküliséget,  az  ezzel  járó  társadalmi  feszültségeket.  Olyan  társadalmi  rétegek  jelennek  meg  a 
szociális ellátó rendszerben, akik eddig soha nem voltak alanyai annak. 

Maga  az  önkormányzat  is  ismert  módon  kénytelen  racionalizáló  döntéseket  hozni,  azért  hogy  az 
alapszolgáltatásit,  alapfeladatait  fenn  tudja  tartani,  el  tudja  látni.  A  munkanélküliség  kezelésében 
meghatározó tényező akkor lehetne, ha részt tudna venni a munkahely teremtésben. Azt azért nem lehet 
figyelmen kívül hagyni, hogy az önkormányzat a fürdőberuházással nemcsak egy épületet emelt, hanem 
2007-2008-ban munkahelyeket is teremtett.  A 70 munkahely egy 8000 fősnél alig nagyobb településen 
majdnem  a  lakosság  1  %-a  számára  biztosított  munkát.  Nem  sok  önkormányzat  tudja  ezt  magáról 
elmondani. A fürdő megépítése szálloda beruházást generált. A szállodában ebben az évben remélhetőleg 
elindul a munka. Ez Szentgotthárd lakossága számához képest újabb jelentős létszámú új munkahelyet fog 
jelenteni.  Tehát  itt  van  egy  olyan  további  terület,  ahol  a  munkahelyteremtést  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  döntései,  jó  időben  megtett  jó  lépései  generálták.  2009-ben  sajnos  ennél  nagyobb 
számú munkahely teremtésére nem látunk esélyt. 
A fürdő elindulása az egész idegenforgalmi ágazatban változásokat indított el. Amikor egy új ágazat alapjai 
elkészülnek,  a  folyamatok  elindulnak,  akkor  azok  minden  területen  változásokat  jelenthetnek:  újabb 
munkahelyeket is teremthetnek az idegenforgalomból élők esetében is. 
Minden esetre az idegenforgalom területén a fürdőnél megteremtett munkahelyek megtartása, a szállodánál 
megteremtendő munkahelyek feltöltésének segítése jelentheti 2009 egyik fontos feladatát a most tárgyalt 
területen.
Az év másik nagy feladata, a közfoglalkoztatás tervszerű, sikeres megszervezése ugyan nem annyira új 
munkahelyteremtést jelent, mint inkább a munkaerőpiacról kiszorult emberek visszasegítését célozza meg 
– minden esetre e terület jó megszervezése jelent számunkra új kihívásokat. 
Támogatni  fogjuk a  Szakképzőt,  melynek feladata  olyan szakképzés nyújtása,  amikor  a  fiatalok olyan 
szakmát tudnak szerezni,  amivel majd el  is tudnak helyezkedni. Ugyancsak segíteni kell az intézmény 
felnőttképzési tevékenységét. 
A városban  tevékenykedő  vállalkozásokat  segíthetnénk   elméletileg   helyi  adó  csökkentéssel  is,  ami 
munkahelyek  megtartását  eredményezhetné,  ám  erre  a  költségvetési  helyzetünk  nem  ad  lehetőséget. 
Viszont nem vezetünk be építményadót a vállalkozóknak, amivel talán nem nehezítjük a helyzetüket és 
talán van remény arra, hogy ezáltal nem fog csökkenni a munkahelyek száma. 
Több  jelentős  intézményi  átszervezést  indítottunk  el  az  önkormányzati  szférában,  melyekkel  a 
racionalizálás illetve a magasabb normatíva megszerzése a célunk. Mindezt úgy próbáljuk megtenni, hogy 
közben  ne  szűnjenek  meg  nagyobb  számban  munkahelyek,  ne  váljanak  emberek  munkanélkülivé  a 
közszférából,  hiszen  a  költségvetés  ilyen  módon  való  megalkotása  a  munkahelyek  megtartását  is 
eredményezi.

Ma a világgazdasági válság végkimenetelét senki nem láthatja. Az egyre valószínűbb, hogy a válság nem 
egy olyan „betegség” ami hirtelen jön, van egy lefolyása amiből kigyógyulunk és újból megy minden úgy, 
mint a betegség előtt. Nagy a valószínűsége annak is, hogy soha nem állnak vissza az egy-két évvel ezelőtti 
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gazdasági  állapotok.  Helyettük egy új gazdasági  rend következik.  Ez pedig új megoldásokat fog majd 
megkövetelni mindenkitől.
Önkormányzatunktól is.  

Határozati javaslat
1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  munkanélküliség  helyzete 
Szentgotthárdon,  közcélú,  közhasznú  munkák  alakulása,  munkahelyteremtés  lehetőségei  című 
előterjesztést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete -tekintettel  a gazdaságban tapasztalható 
folyamatokra- felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségét, 
hogy havonta tájékoztassa a Képviselő-testületet a szentgotthárdi munkaerő piaci helyzetről.
Határidő: folyamatos
Felelős: felkérés alapján: Munkaügyi Kirendeltség vezetője

Szentgotthárd, 2009. február 10.

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Viniczay Tibor
jegyző                           polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. február 25-i ülésére

Tárgy: A Városi Televízió helyzetének áttekintése – különös tekintettel a jövőbeni működési formájának 
meghatározására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A  tárgyban  szereplő  témájú  előterjesztés  jelen  ülésen  való  megtárgyalását  a  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve írta elő. További előírásokat tartalmaz a téma 
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kapcsán a 2007. május 17-én önkormányzatunk és a Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető 
Kht. között megkötött Kommunikációs együttműködési programról szóló megállapodás, melynek tartalma 
a mellékletben olvasható.

Az előterjesztésben Dékány István ügyvezető igazgató úr segítségével egy helyzetképet vázolunk fel arról, 
hogy jelen pillanatban hol tart  a  Kht.;  taglaljuk igazgató úrnak a  Városi Televízió jövőjére  vonatkozó 
elképzeléseit, ezzel egyúttal egyfajta stratégiát is meghatározni szándékozunk; végezetül – mivel júliustól 
közhasznú társaság nem működhet tovább, javaslatot teszünk a jövőbeni működési formára.

1.   Helyzetkép – a     Gotthárd Tv beszámolója a 2008-as évi műsorairól  

A Gotthárd  Tv  a  2008-es  esztendőben  az  önkormányzattal  kötött  együttműködési  megállapodásnak 
megfelelően  igyekezett  kialakítani  műsorrendjét,  elkészíteni  műsorait,  azok  elemeit.  Valamennyi 
műsorában a hitelességre törekedve adott tájékoztatást azokról a történésekről, amelyeken a stáb megjelent. 
A híradókban és magazinokban a kultúra, a gazdaság és a közélet legfontosabb, legkiemelkedőbb helyi és 
térségi eseményei kaptak helyet.
A Gotthárd  Tv  folyamatosan  fejleszti  technikai  felszereltségét,  aminek  segítségével  az  értékmegőrzés 
jegyében  a  lehető  legkorszerűbb  módon  archiválja  műsorait,  melyek  a  város  történéseiről,  közéleti 
személyiségeiről,  kulturális  eseményeiről  készültek.  A  korábban  elvégzett  technikai  fejlesztéseknek 
köszönhetően már nem csak lehetővé vált, hogy a televízió élőben közvetítsen a városházáról, a színházból 
illetve a sportcsarnokból, de a városházáról már rendszeresen élőben közvetítették a testületi üléseket, a 
sportcsarnokban pedig saját erőből kameraállást terveztettek és építtettek. Ennek segítségével 2009 elején 
már élőben közvetítették az Alpokalja Kupa döntőit.
A Gotthárd Tv szerkesztősége mindig figyelemmel követte a város történéseit, és folyamatosan reagált az 
eseményekre,  illetve volt,  hogy a Gotthárd Tv problémafelvetésének köszönhetően oldódott  meg az itt 
élőket  zavaró  probléma.  A  Gotthárd  Tv  valamennyi  híradójában  helyet  kaptak  olyan  közhasznú 
információk,  amelyek a  városlakókat  érintették  (Karitász,  Családsegítő,  Vöröskereszt  stb.  hírei).  A Tv 
kiemelt figyelmet fordított a város és térségének lakóit érzékenyen érintő környezeti hatásokra: a Rába és a 
Lapincs szennyezéseire, illetve a tervezett osztrák hulladékégető ügyére. Az év vége felé pedig különösen 
fókuszba helyezte a jövő esztendőre készülő költségvetés kérdését.

A Gotthárd Tv minden nyilvános képviselő-testületi ülést közvetített, mint fentebb említettük, a mostani 
gyakorlat szerint már élőben is, de minden egyes ülést ismétlésben is láthatóvá tett, teljes egészében. A 
közvetítés során a megszólaló képviselők nevét felirattal látták el. A napirendek tárgyalása során a napirend 
címét  a  jegyzőkönyvvezető  által  biztosítottak  szerint  megjelenítették.  Az  egyes  napirendek  utáni 
szavazások eredményét – szavazati arányok és egyes esetekben név szerint is – megjelenítették. A Gotthárd 
Tv az ülést legalább két alkalommal megismételte, nem szerkesztette, nem vágta, és nem módosította az 
ülésről készült műsort. Ezzel kapcsolatban semmilyen észrevételt, kifogást nem kaptak.

A Polgármesteri  Hivatal  sajtótájékoztatóiról  a  Gotthárd  Tv  tudósítást  közölt.  A Hivatal  véleményét  a 
jegyző,  illetve  az  általa  felhatalmazott  köztisztviselők,  az  egyes  szakterületekért  felelős  irodavezetők 
képviselték a Gotthárd Tv műsoraiban.

A városi ünnepségekről, hivatalos és protokolláris rendezvényekről a Gotthárd Tv rendszeresen tájékoztatta 
a  nézőket.  A hivatalos  nemzeti  és  városi  ünnepek  alkalmával  a  polgármester  vagy  az  őt  helyettesítő 
alpolgármesterek  beszédeit  tudósításban  idézte.  Az  önkormányzat  képviselői  lehetőséget  kaptak  a 
lakosságot érintő témákban a véleményüket megfogalmazni.

A Gotthárd Tv műsorában a  város  kulturális,  oktatási  és  tudományos értékeit  felmutató  műsorszámok 
mellett  megjelentek  a  szentgotthárdiak  mindennapi  életvitelét  segítő,  a  városlakók  jogi  és  közéleti 
tájékozódását  szolgáló,  az  egészséges  életmódot,  a  környezetvédelmet,  a  természet-  és  tájvédelmet,  a 
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közbiztonságot és a helyi közlekedés-biztonságot elősegítő ismereteket terjesztő műsorszámok. Ebben a 
Híradó  mellett  az  Idősek  Magazinja  járt  az  élen.  A környezetvédelem kérdését  a  Kerekasztal  számos 
műsorában különböző nézőpontból világította meg a televízió.

A Gotthárd Tv gyakori lehetőséget biztosított az egyház és a kisebbségek képviselőinek megszólalására.
A város sportéletéről heti rendszerességgel tudósított a televízió mind az élsport, mind pedig a tömegsport 
vonatkozásában.
Továbbra is készült a Televízió egyik legértékesebb tradicionális műsorszáma, a gyermekeknek szánt, de 
mások által is kedvelt Mesepalota.
Új elemként jelent meg a nyáron indított toborzó akció segítségével megtalált új, fiatal munkatársak által 
készített  ifjúsági  magazin,  a  Koktél,  amelyet  szintén  az  önkormányzattal  megkötött  megállapodásnak, 
illetve az önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének megfelelően indított el a Televízió, a fiatal korosztály 
jobb kiszolgálása érdekében.
A rendszeres műsorelemek és az említettek mellett több élő közvetítést és rendkívüli műsort is készítettek. 
Ilyen volt az országos és helyi népszavazáskor közvetített adás, vagy az Alpokalja Kupa élő sorsolása. 
Megtartották az HBO sorsolást, és élőben közvetítették a március 15-i ünnepséget a színházból. Egy régi 
kezdeményezést felújítva másfélórás szilveszteri műsort is készítettek.

A Gotthárd  Tv műsora  felkerült  a  Port.hu  országos  portálra,  ami  az  egyik  leglátogatottabb  interneten 
elérhető műsorújság, amelyen az országos csatornák kínálata közt látható a Gotthárd Tv programja is. A 
Gotthárd Tv kezdeményezésére és informatikai támogatásával létrejött a Háttértár, amely a helyi televíziók 
számára biztosítja anyagok, filmek elektronikus cseréjének lehetőségét, a HTOE égisze alatt.
Az  év  folyamán  a  Televízió  hazai  és  szlovéniai  partnerekkel  előkészített  és  beadott  egy  olyan  uniós 
pályázatot,  amely sikere estén komoly előrelépést  jelenthet a következő években mind technikai,  mind 
szakmai szempontból. Hosszú távon ez a munka komoly presztízsnyereséget is hozhat a Gotthárd Tv-nek, 
és erősítheti a kapcsolatot a magyarországi szlovén kisebbséggel.
A Gotthárd  Tv  az  Országos  Rádió  és  Televízió  Testülettel  kötött  szerződése  szerinti  napi  24  órában 
sugárzott műsort. 2008-ban 53 Híradóval jelentkezett, amelyeket a hét minden napján legalább egyszer 
megismételt. Heti rendszerességgel készítette minimum 20 perces magazinműsorait (Kerekasztal, Idősek 
Magazinja,  kulturális  rendezvények  közvetítése,  városi  civil  szervezetek  jubileumai).  A  műsort  a 
következő, új magazinműsor sugárzásáig legalább két alkalommal megismételte. A műsorok készítésében 
2008-ban  18  munkatárs  vett  részt  közvetlenül.  Hetente  három,  de  számos,  másoktól  átvett,  tartalmas 
műsorszám miatt volt időszak, hogy négy alkalommal (kedden, szerdán, egy időszakban pénteken is és 
vasárnap) jelentkezett önállóan szerkesztett műsorfolyammal. A híreket internetes portálján folyamatosan 
frissítette. A Gotthárd Tv archívuma – gyors regisztrációt követően – szintén az internetes oldalán bárki 
számára  elérhető.  A Gotthárd  Tv  a  képújság  és  a  teletext  szolgáltatásában  megjelent  információkat 
folyamatosan  frissítette.  A képújság  és  a  teletext  szolgáltatásait  az  önkormányzatunk  rendelkezésére 
bocsátotta, információink közzététele érdekében.

A Gotthárd  Tv  magas  színvonalú  technikája  és  jól  képzett  szakembergárdája  saját  keretein  kívül  is 
bizonyított,  hiszen  például  az  ő  közreműködésükkel  készült  többkamerás,  többórás  felvétel  a  Gödön 
rendezett, népszerű Golf-Sztár Gáláról. Ezen kívül technikai lehetőségeit az oktatás számára is felkínálta, 
fejállomásán a III. Béla Szakképző Iskola tanulói ismerkedhettek a modern hírközlési eszközökkel.

Az év során egyébként a folyamatos műsorcseréknek köszönhetően a Gotthárd Tv által készített anyagok is 
megjelentek  egy-egy  helyi,  illetve  országos  televízió  műsorán  (VTV Körmend,  Celldömölk  és  Sárvár 
Televíziók,  MTV Soproni  Körzeti  Stúdiója,  Pro  28  Stúdió,  Hálózat  Televízió,  Duna  Televízió).  Ezen 
túlmenően az év végén együttműködési megállapodást kötött a Gotthárd Tv a Független Hírügynökséggel 
arra,  hogy  rendszeresen  együttműködik  híranyagok  készítésében,  témaajánlatok  továbbításában.  A 
korábbiakkal együtt ez is szolgálhatja városunk érdekeit.
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Összegezve: a  Gotthárd  Tv  2008-ban  is  az  önkormányzattal  kötött  együttműködési  megállapodás 
szellemében végezte munkáját és teljesítette az abban vállaltakat, még úgy is, hogy a számára a 2008. évre 
elfogadott támogatásnak az év folyamán egyetlen részlete sem érkezett meg hozzá.

2. A Gotthárd Tv szakmai koncepciója 2009-re:

A Kommunikációs együttműködési program 5.2. pontja szerint „a Gotthárd Tv ügyvezetője minden év 
január  31-ig  átadja  szakmai  koncepcióját  az  önkormányzat  szakmai  bizottságainak.  A  bizottságok 
előzetesen megvitatják azt, és javaslatot tesznek a képviselő-testületnek a finanszírozásra…”

2.1. Általános szakmai koncepció:

A Gotthárd Tv az elmúlt évben az Önkormányzattal kötött Kommunikációs együttműködési programban 
leírtaknak  megfelelően  komplex  egységes  médiumként  vállalt  szerepet  a  város  közéletében.  Hiteles, 
interaktív kommunikációs csatornaként igyekezett  megfelelni a városlakók és az üzleti  szféra szereplői 
számára  a  közélet  és  a  kultúra  kérdéseiben.  A  Gotthárd  Tv  a  programban  számára  kötelezően 
megfogalmazott  feladatokat  teljesítette,  az  elvárásoknak  megfelelően  végezte  munkáját.  A  2009-es 
esztendőben is erre törekszik, amelynek szintén az Önkormányzattal megkötött együttműködési program 
lehet az alapja.

A folyamatosan fejlesztett, korszerűsített televíziós technika felhasználásával értékmegőrző tevékenységet 
folytatnak azzal, hogy archiválják a város történéseit, közéleti személyiségeiről, kulturális eseményeiről 
készült műsoraikat.

A  televízió  műsorszerkezetével  továbbra  is  lehetőséget  ad  a  nézőknek  arra,  hogy  vita  közben  is 
megismerjék a tényeket és bekapcsolódjanak a probléma feltárásába. A Gotthárd Tv ebben az évben is 
érzékenyen kíván reagálni a szentgotthárdi polgárokat érintő kérdésekre. Közhasznú információ közlésével 
rendszeresen tájékoztatja a városlakókat.

A Gotthárd Tv tovább folytatta fejlesztéseit, így az idei évtől a testületi ülések élő közvetítése mellett – a 
múlt év végén elkészült kameraállásnak köszönhetően – a sportcsarnokban rendezendő sport- és kulturális 
eseményekről is élő közvetítéseket terveznek.

A Gotthárd Tv műsorában a  város  kulturális,  oktatási  és  tudományos értékeit  felmutató  műsorszámok 
mellett  az  idén  is  megjelennek  a  szentgotthárdiak  mindennapi  életvitelét  segítő,  a  városlakók  jogi  és 
közéleti  tájékozódását  szolgáló,  az  egészséges  életmódot,  a  környezetvédelmet,  a  természet-  és 
tájvédelmet,  a  közbiztonságot  és  a  helyi  közlekedés-biztonságot  elősegítő  ismereteket  terjesztő 
műsorszámok. A Gotthárd Tv vállalja a helyi gazdasági szféra résztvevőinek, folyamatainak bemutatását. 
Lehetőséget  biztosít  a  vallási  és  kisebbségi  vélemények  megszólaltatására,  valamint  bemutatja  a 
Szentgotthárdon  élő  hátrányos  helyzetű  csoportok  életét.  Külön  program  szerint  foglalkozik  a  város 
sportéletével. Rendszeresen készít gyermek- és ifjúsági műsorokat.

A Gotthárd Tv az Országos Rádió és Televízió Testülettel kötött szerződése szerinti napi 24 órában sugároz 
műsort. A Gotthárd Tv heti egy, de évente legalább 48, minimum tizenöt perces új Híradóval jelentkezik, 
amit  a  hét  minden  napján  legalább  egyszer,  heti  több  híradó  esetében  a  következő  híradóig  naponta 
legalább egyszer megismétel. A nézők minél jobb és tartalmasabb kiszolgálása érdekében tervezi a Híradó 
külső  megjelenésének  megújítását,  korszerű  műsorelemek  beépítését.  Új  főcím  és  design  képernyőre 
állítását. Amennyiben a szerkesztőség szakmai és anyagi feltételei engedik, szeretnék a heti egy Híradót 
heti kettőre növelni.
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A Gotthárd Tv legalább heti rendszerességgel új,  minimum húszperces magazin műsorral jelentkezik a 
város lakosságának érdeklődésére számot tartó témákban, az adott területen tájékozott személy, személyek 
részvételével. A műsort a következő, új magazin műsor sugárzásáig legalább két alkalommal megismétlik. 
Tervezik a helyi városrészek tematikus bemutatását is a magazinok sorában. Nagy népszerűségnek örvend 
az Idősek Magazinja, amelyet folytatnak ebben az esztendőben is, mint ahogy a szintén méltán népszerű 
Mesepalota adásainak készítését is. Hetente már négy alkalommal (kedden, szerdán, pénteken és vasárnap) 
jelentkeznek önállóan szerkesztett műsorfolyammal. A bővülés oka az, hogy a más alkotóműhelyekkel való 
együttműködésnek köszönhetően egyre több átvett műsorszám is feltűnik a szentgotthárdi képernyőkön, 
szélesítve a kínálatot.

A híreket internetes portálukon legalább heti rendszerességgel, de folyamatosan frissítik. A Gotthárd Tv 
archívuma - gyors regisztrációt követően - internetes oldalukon idén is bárki számára elérhető. A Gotthárd 
Tv a  képújság  és  teletext  szolgáltatásában megjelenő információkat  folyamatosan  frissíti.  Továbbra  is 
megjelenteti a Gotthárd Tv programkínálatát a Port.hu internetes műsorújságban.

A technika  fejlesztése  mellett  a  múlt  évben  új  munkatársak  is  kerültek  a  szerkesztőséghez,  akik  már 
bizonyították,  hogy  jelentősen  hozzájárulnak  a  műsorok  színesebbé,  tartalmasabbá  tételéhez.  Nekik 
köszönhető  az  ifjúsági  magazin  készítése,  de  kiveszik  részüket  a  híradózásból,  és  aktivitásukat, 
rátermettségüket bizonyították a szilveszteri műsor készítésekor is.

2.2. Bővebben az egyes műsorokról:

- Híradó:
A fő hangsúly – természetesen nem elhanyagolva az egyéb műsorokat sem – továbbra is a Híradón lesz, 
mint  a  televízió  legfontosabb  műsorán,  előkészítve  az  esetleges  arculatváltást,  illetve  a  gyakoribb 
műsorkészítést. Az anyagok gyorsabb, alaposabb elkészítésénél jó úton jár a szerkesztőség, a munkatársak 
egyre inkább érzik az anyagok készítésének ritmusát, stílusát. Megtartják, és indokolt esetben készítik is a 
„Hír és ami mögötte van” című háttérműsort. Továbbra is figyelmet fordítanak arra, hogy az arra alkalmas 
forgatások  esetén  továbbküldjék  témaajánlataikat,  most  már  nem  csak  a  Hálózat  Tévé  Hírháló  című 
műsorának, de a Gotthárd Tv-vel szerződést kötő Független Hírügynökségnek is. Természetesen tartják a 
kapcsolatot más helyi, regionális és országos szerkesztőségekkel is, ami nem csak a Gotthárd Tv, de a város 
érdekeit is szolgálja.

- Magazinok:
Rendszeresen, havi gyakorisággal elkészítik az Idősek Magazinját és a fiatalok műsorát, a Koktélt. Ezek 
mellett a helyi közélet témáiban megtartják a Kerekasztal beszélgetéseket is. A magazinokban számolnak 
be a város fontosabb ünnepségeiről, eseményeiről, rendezvényeiről.

- Sport:
A sportcsarnokban történt, Gotthárd Tv által finanszírozott fejlesztés újra lehetővé teszi az élő felvételről 
történő  sportközvetítéseket,  így  a  körmendi  kosárcsapat  mérkőzései  mellett  a  helyi  kézilabdázók 
meccseiről, illetve más eseményekről is közvetíthetnek, ezzel visszatérhet a képernyőre a korábban sokak 
által kedvelt Sporthétfő.

Az év elején elbírálás alatt áll a Gotthárd Tv egy uniós pályázata, amelynek sikere esetén jelentős lépéseket 
tehet  a  Tv  nem  csak  infrastrukturális  és  műszaki  téren,  de  kialakulhat  egy  négyfős,  a  Rába-vidéki 
szlovénség életével foglalkozó stáb is.

A saját készítésű műsorokat heti rendszerességgel értékelik, a főszerkesztő pedig az éves értékelő illetve 
koncepció  mellett  havi  rendszerességgel  számol  be  az  ügyvezető  felé  az  elvégzett  munkákról,  külön 
figyelmet fordítva a szakmai színvonal szinten tartására, illetve folyamatos fejlesztésére. A műsorok és 
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műsorszámok készítésénél a Tv legfontosabb szempontja az, hogy a város és a térség lakóinak érdekét 
szolgálva tájékoztatással, új ismeretekkel, az itteni értékek bemutatásával végezze munkáját.

2.3. Javaslatok az önkormányzat felé:

A város nehéz anyagi helyzete miatt felmerült annak az igénye, hogy önkormányzati támogatás hiányában 
a Gotthárd Tv más forrásokból igyekezzen biztosítani a műsorkészítés költségeit.
Alapvetően két nagy terület vetődik fel erre a megoldásra:
- fokozni a reklámbevételt,
- pályázati lehetőségeket, forrásokat találni.
Az önkormányzat támogatási forrás hiányában is a Gotthárd Tv segítségére tud lenni mindkét területen.
A reklámbevételek tekintetében úgy, hogy ha a városban beruházás, közbeszerzés történik, akkor a győztes 
pályázók, beruházók vásárolhatnának műsoridőt a Gotthárd Tv-től. Ennek elérésében az önkormányzat tud 
támogatást nyújtani.
Segítséget  jelenthet  az  is,  hogy  nagyobb  városi  rendezvényeken  illetve  intézményekben  megjelenési 
felületet  biztosítanak  a  Gotthárd  Tv-nek,  mint  szolgáltatónak,  továbbá  mint  reklámkészítőnek  és 
-hordozónak.
A pályázatok felkutatásában, figyelésében, megírásában is kaphatna segítséget a Gotthárd Tv, hiszen az 
önkormányzat  megfelelő  erőforrásokkal  rendelkezik  ezen  a  területen.  A  pályázatírással  foglalkozó 
dolgozók a  munkájuk során figyelemmel kísérhetnék a médiával kapcsolatos kiírásokat is,  esetleg heti 
rendszerességgel tarthatnák a kapcsolatot a Gotthárd Tv-vel.
Ezen kívül igazgató úr véleménye szerint – mivel a Gotthárd Tv amúgy is túlnőtt már a város keretein és 
további  fejlesztési  törekvései  is  erre  irányulnak  –  felvetődik,  hogy mindehhez  segítséget  nyújthatna  a 
kistérség. Akár némi anyagi finanszírozás biztosításával, akár szintén pályázati lehetőségek felkutatásával, 
pályázatok támogatásával, hiszen ma Magyarországon a kistérségi szint az, ahol leginkább megjelennek 
pályázati lehetőségek, források.
(Itt  jegyzendő  meg,  hogy  esetünkben  az  önkormányzat  és  a  kistérség  anyagi,  illetve  pályázatfigyelő, 
pályázatíró  segítsége  között  nincs  igazán  különbség,  hiszen  a  kistérségnek  is  Szentgotthárd  Város 
Polgármesteri Hivatala a munkaszervezete, illetve a kistérség költségvetéséhez is Szentgotthárd járul hozzá 
a legjelentősebb mértékben.)

Igazgató úr fontosnak tartaná azt is, hogy a jelenlegi helyzetet, vagyis, hogy az önkormányzat nem tudja 
anyagilag támogatni  a  Gotthárd Tv-t,  a  város vezetése kommunikálja a  közvélemény felé.  Ez szerinte 
félreértéseket előzhetne meg.

Az  önkormányzat  támogatási  lehetőségei  mellett  a  Gotthárd  Tv-nek  házon  belül  is  fokoznia  kell  a 
finanszírozás forrásainak keresését, akár potenciális reklámozók felkutatásával, meggyőzésével, akár a Tv 
által biztosított reklámlehetőségek jobb, hatékonyabb promóciójával. Projektszemléletű műsorkészítéssel 
önkormányzati  támogatás  nélkül  a  reklámbevételek  növelésével  és  pályázati,  egyéb  támogatói, 
együttműködési  lehetőségekkel  kell  forrást  találni  műsorszámok  gyártására.  Itt  azonban  nem  szabad 
elfelejteni, hogy a Híradó nem támogatható!
Műsorfelület  értékesítéssel néhány produkció tekintetében már ma is látható a képernyőn olyan műsor, 
mely a televízió költségvetését nem terheli jelentősen, elsősorban nem saját gyártású adásokról van szó. Ez 
színesítheti a műsorkínálatot, ugyanakkor jellemzően nem helyi aktualitásokat mutat be.

Mivel a Gotthárd Tv tagja a Helyi Televíziók Országos Egyesületének, tőle is remélhetnek javaslatokat 
pályázati  lehetőségekre,  forrás-kiegészítésre.  Esetleg  más  partnereikkel  történő  konzultáció  során  is 
akadhatnak máshol már működő, megvalósítható ötletekre.

Ezen kívül a Gotthárd Tv-nek is figyelnie kell az ORTT és más szervezetek által kiírt pályázatokat. A 
rendszeresen jelentkező heti közéleti, hírműsor (Híradó) támogatására az ORTT pályázatán maximum 50 
%-os forrás érhető el, azonban 2009-ben még nem jelent meg a kiírás.
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Folyamatban van a szlovén partnerekkel közös pályázat elbírálása, és szerződést kötött a Gotthárd Tv a 
Független Hírügynökséggel, ami szintén segítheti némiképp a híradók gyártásának finanszírozását. De ezek 
sajnos csak esetlegesek.

3. Észrevételek az együttműködési programhoz:

A Kommunikációs együttműködési program 2. pontja szerint a felek a programot minden év február 28-ig 
felülvizsgálják és elvégzik a szükséges korrekciót.

Összességében  a  tapasztalatok  alapján  a  Kommunikációs  együttműködési  programról  általánosságban 
megállapíthatjuk, hogy megfelelő rendelkezéseket tartalmaz, fenntartható, teljesíthető feladatokat fogalmaz 
meg a Gotthárd Tv-vel szemben, és az eddigi tapasztalatok alapján működőképes. Módosítása azonban 
néhány pontban szükségessé vált.

Az  5.2.  pont  első  mondatában  („A Gotthárd  Tv  ügyvezetője  minden  év  január  31-ig  átadja  szakmai  
koncepcióját az önkormányzat szakmai bizottságainak.”) a „szakmai bizottságoknak” helyébe „a képviselő-
testületnek” lépne, mivel az állandó bizottságok véleményezik a szakmai koncepciót és tesznek javaslatot a 
képviselő-testület  felé,  ami  az  önkormányzat  éves  költségvetése  kapcsán  dönt  a  Gotthárd  Tv 
finanszírozásáról.

Az együttműködési program 6. pontja (Szakmai kapcsolat) a következő 6.3. ponttal egészülne ki:
„A Polgármesteri Hivatal EU-integrációs és pályázatíró csoportja figyelemmel kíséri a helyi televíziók 
számára kiírt pályázati lehetőségeket, ezekről rendszeresen tájékoztatja a Gotthárd Tv munkatársait, és  
igény esetén, szükség szerint segítséget nyújt a pályázat megírása kapcsán.”

Az önkormányzat  vállalási  oldalát  tekintve szükségessé vált  a  módosítás a  7.1.  („Az Önkormányzat  a 
Kommunikációs Együttműködési Program keretében évente rendszeresen támogatja a Gotthárd Tv közcélú 
tevékenységét.  A  támogatás  mértékét  költségvetésében  határozza  meg,  de  a  támogatásról  elkülönült  
határozatot  hoz  „vissza  nem  térítendő  támogatás  közcélú  tevékenységgel  kapcsolatos  költségek,  
ráfordítások fedezete” címen. A támogatás mértékére a Gotthárd Tv üzleti terve és beszámolója alapján  
tesznek  javaslatot  a  szakmai  bizottságok.”)  és  a  7.2.  pont  („A  televízió  kiegyensúlyozott  működése 
érdekében az önkormányzat a támogatás volumenét a 2008. évtől 3 évre előre határozza meg, de a konkrét  
összegről évente dönt a képviselő-testület.”) kapcsán.
Az önkormányzati támogatás a múlt évben 7.250,- e/Ft összegben lett megállapítva költségvetésünkben 
(1.250,- e/Ft maradvány a 2007. évről + 6 millió Ft a 2008. évre). Ebből csak a 2007. évről áthúzódó 
1.250,-  e/Ft-ot  kapta  meg  a  Kht,  a  fennmaradó  6  millió  Ft  zárolva  lett.  Az  önkormányzat  2009.  évi 
költségvetési rendelet-tervezetében nincs támogatás tervezve a Városi Televízió részére.

Látható tehát, hogy az önkormányzat a Kommunikációs együttműködési megállapodás fent idézett pontjait 
anyagi nehézségek miatt nem tudja vállalni, ezért azokat módosítani szükséges úgy, hogy a 7.1. pont első 
mondata az alábbiak szerint módosuljon:
„Az Önkormányzat a Kommunikációs Együttműködési Program keretében évente támogatást nyújthat  a  
Gotthárd Tv közcélú tevékenysége elősegítésére.”
A 7.2. pont törlésre kerülne, hiszen kiderült, a gazdasági folyamatok kiszámíthatatlansága miatt nem lehet 
több évre előre megtervezni a hozzájárulások mértékét, illetve 0 Ft „támogatás” esetén nem igen lehet 
„volumenről” beszélni, hacsak azt nem állapítjuk meg, hogy a következő 3 évben az önkormányzat nem 
támogatja anyagilag a Gotthárd Tv munkáját (amit szintén nem szerencsés így kimondani).
A 7.3.  pont  első  mondata  („Tárgyévben  a  költségvetés  elfogadásáig  az  előző  költségvetési  év  azonos 
időszakában  megvalósult  támogatást  folyósítja  az  önkormányzat.”)  törlésre  kerülne,  második  mondata 
helyébe pedig a következő lépne (a kiegészítés vastagon szedve):
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„Az Önkormányzat  a költségvetésében és külön határozatában jóváhagyott támogatást negyedévente, a  
negyedévet követő hó 15-ig utalja a Gotthárd Tv számlájára.”
A 8.3. pont első („Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2007. évi támogatás mértéke 5.000 e/Ft.”) és harmadik 
mondata  („A Szerződő felek  rögzítik,  hogy  évente  a  támogatás  nyújtásakor  a  Megállapodásnak  ezt  a  
pontját módosítják.”) törlésre kerülne.

4. Működési forma

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 365. §-a alapján 2007. július 1. után közhasznú 
társaság már nem alapítható, a már meglévő közhasznú társaság pedig 2007. július 1-jét követő két éven 
belül  társasági szerződése módosításával nonprofit  korlátolt  felelősségű társaságként működhet  tovább, 
más  nonprofit  gazdasági  társasággá  alakulhat  át  vagy  jogutód  nélküli  megszűnését  határozhatja  el.  A 
közhasznú társaság 2009. június 30-ig köteles a cégbíróságnál nonprofit gazdasági társaságként történő 
nyilvántartásba vételét kérni, vagy jogutód nélküli megszűnését a cégbíróságnak bejelenteni. E határidő 
eredménytelen eltelte után a cégbíróság a társasággal szemben a megszűntnek nyilvánítás törvényességi 
felügyeleti intézkedést alkalmazza (Ctv. 84. §).

Ha a fenti törvényi rendelkezésektől elvonatkoztatva, általánosságban tárgyalunk az átalakítás formájáról, 
akkor legjobb először azt eldönteni, hogy mi a távolabbi célunk a városi televízióval?  
- ha a cél a városi televízió eladása, a társaság privatizációja, úgy a profitorientált kft-be való átalakítás 
célszerű;
- amennyiben a társasággal kapcsolatosan továbbra is elsődleges cél a társaság eddig végzett szolgáltatási 
tevékenységének fenntartása, alapvetően az önkormányzat hatásköre, égisze alatt, egyfajta önkormányzat 
részéről a lakosság számára nyújtott szolgáltatásként, akkor a nonprofit forma a megfelelő. 
Az első forma esetén a társaság célja nyereség elérése, ami akár fejlesztésre, akár osztalék kivételére is 
feljogosít. Természetesen ilyenkor nyereségadót és kiegészítő adót kell fizetni – ez jelenleg 16 + 4 %, azaz 
a keletkezett jövedelem ötödét a központi költségvetésbe kell befizetni. Ez a forma abban az esetben is 
működőképes, ha az átalakulás után a kft-t nem értékesítjük, vagy csak részben értékesítjük (tőkéstársat 
vonunk be) és ezáltal juttatjuk a városi televíziót forrásokhoz. A profitorientált kft nyereségére vagy annak 
egy részére tehát tulajdonosként magunk is igényt tarthatunk. Vélelmezhető, hogy profitorientált társaság a 
hitelpiacon is nagyobb eséllyel indulhat hitelért  ami szintén a versenyképesség javítását  szolgálja. Egy 
üzleti célú átalakulás esetén vizsgálandó az is, hogy a szolgáltatás üzletileg mire képes, s hogy nincs-e 
meglévő vagy lehetséges konkurencia.
Nonprofit  kft  esetén  a  képződő  nyereség  nem  osztható  ki,  azt  a  kft  céljaira  kell  visszaforgatni. 
Természetesen ilyen esetben tőkebevonásra sincs esély, hiszen senki nem száll be egy nonprofit kft-be, ahol 
a  keletkező  nyereséget  nem  lehet  kiosztani  hanem  azt  vissza  kell  forgatni  a  társaságba.   Adózási 
szempontból a nonprofit kft. előnyöket élvez, ez a szolgáltatás fenntartására, fejlesztésére fordítható. 
A Kht.  átalakulásának  Gt-ben  meghatározott,  kötelező  sorrendje  szerint  amúgy először  mindenképpen 
nonprofit gazdasági társasággá kell alakulni, és csak ebből válhat később esetleg proprofit kft (ebből az is 
kitűnik, hogy a profitorientált gazdasági formába átmenet valamivel hosszabb idejű és költségesebb is). 
Kikértük  erről  a  kérdésről  a  KHT könyvvizsgálójának  a  véleményét  is,  aki  ugyancsak  a  társasággal 
kapcsolatos  cél  meghatározását  tartotta  elsődlegesnek,  de  összességében  a  nonprofit  kft-vé  alakulást 
javasolta. A testület e kérdésben való döntését követően kell az átalakulás dokumentumait előkészíteni és 
azután a testületnek mint tulajdonosnak azokat még el kell fogadnia. 

Határozati javaslat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Városi  Televízió  és 
Kábelüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatójának a 2008. évi műsorszolgáltatási tevékenységről készített 
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beszámolóját tudomásul veszi, egyúttal elismerését fejezi ki a Kht. igazgatójának és munkatársainak az 
elmúlt évben végzett színvonalas munkájukért.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2. A Képviselő-testület a Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. ügyvezetőjének szakmai koncepcióját 
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

3.  A Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatal  EU-integrációs  és  pályázatíró  csoportját,  hogy 
kísérjék  figyelemmel  a  helyi  televíziók  számára  kiírt  pályázati  lehetőségeket,  ezekről  rendszeresen 
tájékoztassák a Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. munkatársait, és igény esetén, 
szükség szerint adják meg a tőlük telhető segítséget a pályázat megírása kapcsán.

Határidő: azonnal
Felelős: EU-integrációs és pályázatíró csoport

4.  A Képviselő-testület  az Önkormányzat és a Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. 
között fennálló Kommunikációs együttműködési megállapodás módosítására az alábbi javaslatokat teszi:
- az 5.2. pont első mondatában a „szakmai bizottságoknak” helyébe „a képviselő-testületnek” lép;
- a 6. pont a következő 6.3. ponttal egészül ki:
„A Polgármesteri Hivatal EU-integrációs és pályázatíró csoportja figyelemmel kíséri a helyi televíziók  
számára kiírt pályázati lehetőségeket, ezekről rendszeresen tájékoztatja a Gotthárd Tv munkatársait, és  
igény esetén, szükség szerint segítséget nyújt a pályázat megírása kapcsán.”
- a 7.1. pont első mondata az alábbiak szerint módosul:
„Az Önkormányzat a Kommunikációs Együttműködési Program keretében évente támogatást nyújthat a  
Gotthárd Tv közcélú tevékenysége elősegítésére.”
- a 7.2. pont jelenlegi tartalma és a 7.3. pont első mondata törlendő;
- a 7.3. pont második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat a költségvetésében és külön határozatában jóváhagyott támogatást negyedévente, a  
negyedévet követő hó 15-ig utalja a Gotthárd Tv számlájára.”
- a 8.3. pont első és harmadik mondta törlendő.
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  fentieknek  megfelelő  új  megállapodás-tervezet 
aláírására  és  a  tervezet  aláírás  céljából  történő  megküldésére  a  Szentgotthárd  Városi  Televízió  és 
Kábelüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatója részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

 Dékány István ügyvezető igazgató

5.  A Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy a Szentgotthárd Városi  Televízió és Kábelüzemeltető Kht. 
2009. július 1-jétől nonprofit kft. társasági formába alakuljon át. Felkéri a Kht. ügyvezetőjét, hogy az 
átalakuláshoz szükséges okiratokat és a társasági szerződés módosítását a 2009. áprilisi ülésre készítse 
elő.

Határidő: 2009. április 21.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

 Dékány István ügyvezető igazgató
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Szentgotthárd, 2009. február 16.

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Melléklet

Megállapodás
Kommunikációs együttműködési programról

mely egyrészről létrejött
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata (a  továbbiakban:  Önkormányzat  -  képviselő:  Viniczay  Tibor 
polgármester)
 
másrészről 
a  Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. (a továbbiakban Gotthárd Tv - képviselő: 
Dékány István ügyvezető igazgató)
között az alulírott napon, az alábbiakban írt feltételekkel:

1. A program célja

1.1. A Program célja, hogy az Önkormányzat és a szentgotthárdi polgárok közötti kapcsolatban a televíziós 
kommunikáció az alábbi elvek szerint valósuljon meg: 

a.) A Gotthárd Tv komplex, egységes médiumként vállaljon szerepet a város közéletében, hiteles interaktív 
kommunikációs csatornaként váljon hivatkozási ponttá a közélet és a kultúra kérdéseiben a városlakók és 
az üzleti szféra számára.

b.)  A Gotthárd Tv a  televíziós  technika felhasználásával  folytasson értékmegőrző tevékenységet  azzal, 
hogy archiválja a város történéseit, közéleti személyiségeiről, kulturális eseményeiről készült műsorait.

c.) Az Önkormányzat részéről a nagyobb horderejű, a lakosok többségét érintő döntések előtt, széleskörű 
társadalmi vitának kell nyilvánosságot adni.

d.)  A program  célja,  hogy  az  együttműködés  kereteinek  megállapításával  szavatolja  a  Gotthárd  Tv 
műsorkészítési szuverenitását.ű

e.) A Kommunikációs együttműködési program megvalósítása során a felek a rádiózásról és televíziózásról 
szóló 1996. évi I. törvényben írtakat betartják.

1.2. Az Önkormányzat feladatai:
A program céljainak megvalósítása érdekében az Önkormányzatnak, a tisztségviselőknek, a bizottságoknak 
és a szakértőknek időben és folyamatosan információval kell ellátnia a szerkesztőséget a bizottságokhoz és 
a Polgármesteri Hivatalhoz beérkező, a közvéleményt érintő témákról.

1.3. A Gotthárd Tv feladatai:
A televíziónak a műsorszerkezettel lehetőséget kell adni a nézőknek, hogy a vita közben is megismerje a 
tényeket és bekapcsolódjon a probléma feltárásába.
A Gotthárd Tv nemcsak az események követésével és azok archiválásával szolgálja a helyi kommunikációt, 
hanem aktívan vegyen részt  a  közéletben,  időben és  érzékenyen reagáljon a  szentgotthárdi  polgárokat 
érintő kérdésekre.
Közhasznú információ közlésével rendszeresen tájékoztassa a városlakókat.
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2.A program időtartama

A program 2007. május 1-jével indul és ezt  követően folyamatos. A felek kölcsönösen megállapodnak 
abban, hogy a programot minden év február 28-áig felülvizsgálják és elvégzik a szükséges korrekciót.

3. A program garantált televíziós műsorfelületei

 3.1. A képviselő-testületi ülés megjelenései

A Gotthárd  Tv  minden  nyilvános  képviselő-testületi  ülést  felvételről  közvetít.  A közvetítés  során  a 
megszólaló  képviselők  nevét  felirattal  látja  el.  A  napirendek  tárgyalása  során  a  napirend  címét  a 
jegyzőkönyvvezető  által  biztosítottak  szerint  megjeleníti.  Az  egyes  napirendek  utáni  szavazások 
eredményét - szavazati arányok és egyes esetekben név szerint is - megjeleníti. 
A Gotthárd Tv az ülést legalább egy alkalommal ismétli.
A Gotthárd  Tv   nem szerkeszti,  nem vágja  és  nem módosítja  az  ülésről  készült  műsort.  Kifogás  ill. 
észrevétel esetén a Polgári Törvénykönyvben leírtak szerint jár el.

3.2. A Polgármesteri Hivatal megjelenései

A Polgármesteri Hivatal sajtótájékoztatóiról a Gotthárd Tv tudósítást közöl. Minden olyan műsorban, ahol 
a hivatal tevékenysége, vagy dolgozói megszólíttatnak, a televízió helyet ad a nyílt párbeszédnek az érintett 
felek között.
A Polgármesteri  Hivatal  véleményét  a  jegyző  ill.  az  általa  felhatalmazott  köztisztviselők,  az  egyes 
szakterületekért felelős irodavezetők képviselik a  Gotthárd Tv  műsoraiban.

3.3. A polgármester, az alpolgármesterek és az önkormányzati képviselők megjelenései

A városi ünnepségekről, hivatalos és protokolláris rendezvényekről a  Gotthárd Tv tájékoztatja a nézőket. A 
hivatalos nemzeti és városi ünnepek alkalmával a polgármester vagy az őt helyettesítő alpolgármesterek 
beszédeit közvetíti, vagy tudósításban idéz belőle.

4. A Gotthárd Tv műsora

4.1. A program 1.) pontjában megfogalmazott elvek szerint a felek megállapodnak abban, hogy a Gotthárd 
Tv saját készítésű, vagy másoktól átvett és maga által műsorba szerkesztett műsorszámaiban legalább 51 
%-os arányban szerepelnek közszolgálati műsorszámok.

4.2. A Gotthárd Tv műsorában a város kulturális, oktatási és tudományos értékeit felmutató műsorszámok 
mellett  megjelennek  a  szentgotthárdiak  mindennapi  életvitelét  segítő,  a  városlakók  jogi  és  közéleti 
tájékozódását  szolgáló,  az  egészséges  életmódot,  a  környezetvédelmet,  a  természet-  és  tájvédelmet,  a 
közbiztonságot és a helyi közlekedés-biztonságot elősegítő ismereteket terjesztő műsorszámok. A Gotthárd 
Tv  vállalja  a  helyi  gazdasági  szféra  résztvevőinek,  folyamatainak  bemutatását.  Lehetőséget  biztosít  a 
vallási  és  kisebbségi  vélemények  megszólalására,  valamint  bemutatja  a  Szentgotthárdon  élő,  súlyosan 
hátrányos helyzetű csoportok életét. Külön program szerint foglalkozik a város sportéletével. Rendszeresen 
készít gyermek- és ifjúsági műsorokat.

4.3. A Gotthárd Tv az Országos Rádió és Televízió Testülettel kötött szerződése szerinti napi 24 órában 
sugároz műsort. A Gotthárd Tv heti egy, de évente legalább 48 (a nyári szabadságolási időszakokra, illetve 
előre  nem  látható  technikai,  műszaki  okok  előfordulásának  lehetőségére  gondolva),  minimum tizenöt 
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perces   új  Híradóval  jelentkezik,  amit  a  hét  minden napján  legalább egyszer,  több híradó  esetében  a 
következő híradóig naponta legalább egyszer megismétel.

4.4. A Gotthárd Tv legalább heti rendszerességgel új, minimum húszperces magazinműsorral (Kerekasztal, 
Sportolók a kamera előtt stb.) jelentkezik a város lakosságának érdeklődésére számot tartó témákban, a 
témában illetékes személy(ek) részvételével. A műsort a következő, új magazinműsor sugárzásáig legalább 
egy alkalommal megismétli.

4.5.  Hetente  három  alkalommal  (kedden,  szerdán,  vasárnap)  jelentkezik  önállóan  szerkesztett 
műsorfolyammal. A híreket internetes portálján legalább heti rendszerességgel, de folyamatosan frissíti.

4.6. A Gotthárd Tv archívuma - gyors regisztrációt követően - szintén internetes oldalán bárki számára 
elérhető.

4.7. A Gotthárd Tv folyamatosan részt vesz az Önkormányzat által létrehozott Gotthárdpress rendszerben, 
ennek keretében a hozzá eljutó híreket a Gotthárdpress rendelkezésére bocsátja és igénybe veszi annak 
szolgáltatásait. 

4.8. Az Önkormányzat kijelöli azt a felelőst, aki a tisztségviselők programjáról, a készülő rendeletekről, a 
meghozott  önkormányzati  határozatokról  folyamatosan  és  rendszeresen  tájékoztatja  kommunikációs 
partnerét, segítséget nyújt az adott témához értő önkormányzati szakember felkutatásában, koordinálja a 
hivatali munkatársak televíziós megjelenését, alkalmanként szóvivői feladatot lát el, megszervezi a városi 
sajtótájékoztatókat.

4.9.  A Szerződő  felek  a  saját  honlapjaikon  kölcsönösen  felhívják  a  figyelmet  a  másik  Szerződő  Fél 
honlapjára, a közvetlen átjárhatóságot biztosítják.

4.10. A Gotthárd Tv képújság és a teletext szolgáltatásában megjelenő információkat folyamatosan frissíti. 
A képújság és a teletext szolgáltatásait az önkormányzat és a televízió között létrejött megbízási szerződés 
alapján az önkormányzat rendelkezésére bocsátja, az önkormányzati információk közzététele érdekében.

4.11. A Kommunikációs együttműködési program semmilyen módon nem jogosítja fel az Önkormányzatot, 
annak  tisztségviselőit,  képviselőit  a  Gotthárd  Tv  műsorának  formai  és/vagy  tartalmi  elemeinek 
befolyásolására.

5. Gazdasági kapcsolat

5.1.  A Gotthárd Tv Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdona,  a  tulajdonosi  jogosítványokat  a 
képviselő-testület,  ill.  átruházott  hatáskörben a  Polgármester  gyakorolja.  A Gotthárd  Tv gazdálkodását 
háromtagú felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló ellenőrzi.

5.2.  A Gotthárd Tv ügyvezetője minden év január 31-ig átadja szakmai koncepcióját  az önkormányzat 
szakmai  bizottságainak.  A bizottságok  előzetesen  megvitatják  azt,  és  javaslatot  tesznek  a  képviselő-
testületnek  a  finanszírozásra.  A Gotthárd  Tv  végleges  számviteli  mérlegét  minden  év  július  30-ig  a 
képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra.

6. Szakmai kapcsolat
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6.1.A Kommunikációs  Együttműködési  Program teljesülését  az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és 
Sport  Bizottság  (továbbiakban  Bizottság)  kíséri  figyelemmel.  A Bizottság  ellátja  a  szükséges  szakmai 
koordinációt, hogy a program megvalósulhasson.

6.2. A Gotthárd Tv ügyvezetője minden év január 31-ig beszámolót készít a Bizottságnak az előző évi 
műsorszolgáltatási  tevékenységről,  amiben  részletesen  számot  ad  az  önkormányzati  támogatás 
felhasználásáról is. A beszámolóban értékeli a Kommunikációs együttműködési program megvalósulását. A 
Bizottság  megtárgyalja  a  beszámolót,  majd  a  Gotthárd  Tv-vel  közösen  elvégzik  a  program szükséges 
szakmai korrekcióját. Ennek alapján tesz javaslatot a Bizottság a képviselő testület számára a Gotthárd Tv 
támogatására.  A  televízióval  kapcsolatos  operatív  teendők  ellátásával  az  önkormányzat  a  Jogi  és 
Koordinációs Irodát bízza meg.

7. Támogatás

7.1.  Az  Önkormányzat  a  Kommunikációs  Együttműködési  Program  keretében  évente  rendszeresen 
támogatja a Gotthárd Tv közcélú tevékenységét. A támogatás mértékét költségvetésében határozza meg, de 
a  támogatásról  elkülönült  határozatot  hoz  „vissza  nem  térítendő  támogatás  közcélú  tevékenységgel 
kapcsolatos költségek, ráfordítások fedezete” címen.
A támogatás mértékére a Gotthárd Tv üzleti terve és beszámolója alapján tesznek javaslatot a szakmai 
bizottságok.

7.2. A televízió kiegyensúlyozott működése érdekében az önkormányzat a támogatás volumenét a 2008. 
évtől 3 évre előre határozza meg, de a konkrét összegről évente dönt a képviselő-testület.
 
7.3.Tárgyévben a  költségvetés  elfogadásáig  az előző költségvetési  év  azonos időszakában megvalósult 
támogatást folyósítja az önkormányzat. 
Az  Önkormányzat  a  támogatást  negyedévente,  a  negyedévet  követő  hó  15-ig  utalja  a  Gotthárd  Tv 
számlájára.  A  Gotthárd  Tv  a  támogatást  kizárólag  a  jelen  Megállapodás  szerinti  Kommunikációs 
együttműködési programban írtak megvalósítására használhatja fel.

7.4. Az önkormányzat a program keretében vállalja, hogy a Gotthárd Tv számára a működéshez alkalmas 
épületet biztosítja.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kommunikációs együttműködési program megvalósulásáért az aláíró felek egymás felé kölcsönösen 
felelősséggel tartoznak. A programtól csak közös megegyezéssel térhetnek el.

8.2.  Az  Önkormányzat  a   Megállapodástól  elállhat,  ha  a  jelen  Megállapodásban   rögzített  feltételek 
bármelyikét a Gotthárd Tv nem teljesíti vagy nem megfelelően teljesíti. Az elállást írásban jelenti be. Ilyen 
esetben az adott  évre nyújtott   támogatási  összeg még ki nem fizetett   részét  jogosult  visszatartani az 
Önkormányzat.

8.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2007. évi támogatás mértéke 5.000 e/Ft.
Jelen  szerződést  az  Önkormányzat  képviselő-testületének  jóváhagyásával  kizárólag  írásban  lehet 
módosítani.  A Szerződő felek rögzítik,  hogy évente a támogatás nyújtásakor  a Megállapodásnak ezt  a 
pontját módosítják.

8.4. A szerződő felek az itt nem említett kérdésekben a Ptk. előírásait tekintik irányadónak. 
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8.5.  A Szerződő  felek  jelen  szerződést,  annak  elolvasása  után,  mint  akaratukkal  mindenben  egyezőt, 
jóváhagyólag aláírják.

Szentgotthárd, 2007. május „.......”

....................................... .......................................
 Viniczay Tibor Dékány István

polgármester igazgató
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2009. február 25-i ülésére

a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a hivatal munkájáról.

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:

181/2005. számú képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  181/2005  sz.  határozatával elfogadta 
Szentgotthárd Város Idegenforgalom-fejlesztési Operatív Programja és Idegenforgalmi Intézkedési Terve 2005-2006 
dokumentációt, ennek megvalósulásáról egy évben kétszer kell beszámolót készíteni, a februári, illetve augusztusi 
testületi ülésre. 

Beszámoló

Az Idegenforgalmi Intézkedési Terv az idegenforgalmi koncepció végrehajtásához szükséges teendőket sorolja fel  öt 
intézkedési csoportba bontva melyek az alábbiak: 

• I. Az idegenforgalom szervezeti hátterének megteremtése intézkedéscsoport
• II. Szerződéses jogviszonyrendszer kialakítása az idegenforgalomban intézkedéscsoport
• III. Idegenforgalmi hírverés, népszerűsítés Szentgotthárdnak intézkedéscsoport
• IV. Idegenforgalmi szolgáltatások intézkedéscsoport
• V. Lokálpatriotizmus erősítése intézkedéscsoport

Az idegenforgalom szervezeti hátterének megteremtése intézkedéscsoport: 
A  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület,  mint  turisztikai  szervezet,  a Látogató  Központ  kialakítása, 
működtetése:

Egyesületünk  tevékenysége  bővült  idegenforgalmi  és  turisztikai  tevékenységgel  2006  őszétől,  ezen  feladatok 
ellátását jelenleg a meglévő munkaszerveztünkön keresztül látjuk el. 
 „Idegenforgalmi  Konzultációs  Fórum” összehívását  elvégeztük,  azt  életben  tartjuk  és  kapcsolatokat  ápolunk a 
térségben  lévő  szállásadókkal,vendéglátósokkal,  turisztikai  szolgáltatást  biztosítókkal  (lovaglási  lehetőséget, 
kerékpárkölcsönzést  biztosítókkal,  vízi-túrát  szervezőkkel,  a  Gotthárd  Spa  &  Wellness  termálfürdővel.  Tehát 
koordináló szervezetként működünk mindazon szervezetekkel, akik Szentgotthárdon és a térségben a turizmussal 
foglalkoznak,  folyamatos  kommunikációt  alakítunk ki  velük,  kölcsönösen tájékoztatva egymást  programjainkról, 
szolgáltatásainkról. 
A CHIRON - Szentgotthárd a  Magyarországi  barokk út  kapuja  projekt  egyik elemeként  megvalósult  a  Színház 
épületében a Turisztikai Információs Központ (Visitorcenter) kialakítása, valamint a hozzá kapcsolódó aula részben 
az  állmennyezet  cseréjével  és  a  helyiség  felújításával  kialakításra  került  a  Városi  Galéria. 
A településünkre látogatók, turisták térképeket, prospektusokat, képeslapokat, szentgotthárdi ajándéktárgyakat, natúr 
termékeket vásárolhatnak, illetve ingyenes kiadványokat, információkat kaphatnak, biztosított az Internethez való 
hozzájutás  is  (WIFI).  Kulturális  és turisztikai  programokkal,  csoportvezetéssel  (a  városnéző körséták,  tematikus 
útvonalak), szállásajánlatokkal, különféle információkkal tudunk szolgálni.

Látogatók száma a következőképpen alakult  2008. 01.01.-2008.12.31 időszakban:
Összes látogató: 2039 fő   
A legtöbb látogató magyar volt, aztán a következő sorrend állítható fel: 
osztrák, szlovén, angol, francia

 Az említett statisztikai létszám nem tartalmazza a kiállításra, színházba érkező és egyben a látogató központot is 
megtekintő vendégek számát,  ami további kb.  1000 fő vendéget  jelent.  A látogató központ  sikeres működtetése 
érdekében további kapcsolatok kiépítésére került sor: a helytörténeti múzeummal és az idegen nyelvi tolmácsolást 
biztosító Nyelvhatár Oktatási Stúdió Kft-vel, a Nagyboldogasszony Plébániatemplommal.
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Turisztikai fórumokon való részvétel: pl. Termál szezonnyitó a Dunántúlon, St. Gotthard Wellness and Conference 
Hotel bemutatása, 2009. a kulturális turizmus éve című konferencia stb.    

 Szerződéses jogviszonyrendszer kialakítása az idegenforgalomban intézkedéscsoport

- A  látogatóközpontban  a  szakmai  kihelyezett  gyakorlati-hely  biztosítás  lehetősége  megvalósult  az 
idegenforgalmi, marketing szakos tanulók részére.

- Az idegenforgalomban tevékenykedőkkel széles szakmai kapcsolat kialakítása folyamatosan zajlik, mint pl. a 
Magyar  Turizmus  ZRT.,  turisztikai  szakújságírók,  turisztika  területén  tevékenykedő szervezetek  irányába.  A 
térségben  lévő  polgármesterek,  civil  szervezetek  felkeresése  megtörtént,  együttműködéseket  alakítunk  ki, 
turisztikai és kulturális területen. A Turisztikai Információs Központ egyelőre szerződés nélkül, de jó kapcsolatot 
ápol az őrségi és a körmendi TourInform Irodájával, valamint őrségi Teleházzal.

- Az Idegenvezető hálózat kialakítása egyelőre a Nyelvhatár Oktatási Stúdió Kft-re korlátozódik, akik az idegen 
nyelvi tolmácsolást igen széles körben, rugalmasan tudják biztosítani elsősorban GB, A-D, SLO nyelveken. 

Idegenforgalmi hírverés, népszerűsítés Szentgotthárdnak intézkedéscsoport

- Az  egyik  feladat  a  kiadványokban  való  megjelenések  elősegítése,  a  már  megjelent  kiadványok,  honlapok 
esetében pedig, az adatok aktualizálása a következő megjelenés előtt.  pl. A Blaguss Magazin, a Mi Otthonunk, a 
Városkalauz  kiadványokban  szerepelt-fog  szerepelni  Szentgotthárd  városa,  kiemelten  a  St.  Gotthárd  Spa  & 
Wellness termálfürdőt és a barokk emlékeinket-értékeinket hangsúlyozva önálló megjelenéssel. 

- Egyesületünk havonta tájékoztatja a lakosságot és az ide érkezőket a programlehetőségekről, ezek elektronikus 
formában is  megküldésre  kerülnek  az  elektronikus  rendszerben  már  meglévő e-mail  címekre,  illetve  egyéb 
programajánlóknak,  művelődési  házaknak  pl.   a  SzombathelyiEst  szerkesztőségének,  ezen,  tájékoztatási 
csatornák  tovább  bővültek  a  látogatóközpont  megnyitásával,  ahol  minden  érintett  elhelyezheti  kiadványát, 
szórólapját. 

- Elkészültek a tervezett marketingkiadványok A/5, (német-szlovén, angol-magyar) A/4 (magyar-angol) méretben 
valamint  leporello  (magyar)  mindösszesen 10.000 példányban.  A Szentgotthárdot  és  a  Kistérséget  bemutató 
reklámfilm a végső megvalósulás előtt áll.

- A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a látogatóközpontban fellelhető ajándéktárgyakat az igényesebb, egyedi 
megjelenésű és tömegcikkszerű emléktárgyak széles sprektuma között igyekszik tartani a turisták igényeinek 
maradéktalan kielégítése végett, az árukészlet folyamatos bővítése mellett.

- A DUNA TV programajánló műsorában a szentgotthárdi és kistérségi programok felhívásai szerepeltek. 
- a Körmendi Rádió 8 és az őriszentpéteri Triangulum Rádió szintén közli programjainkat.  
- Utazás  kiállításokon  való  részvétel:  nemzetközi  Utazás  Kiállítás-  2008.  Budapest,  Főszezon belföldi  utazás 

kiállítás, Pilzeni Utazás kiállítás 
- Menetrend c. műsor- RTL-klub: Szentgotthárd bemutatkozása központban a fürdő és a barokk emlékek. 
- Kalandjárat c. műsor-TV2: város nevezetességeit fölvillantotta, a fürdőt helyezve a középpontba. 
- Főtér c. műsor –MTV : Víziturizmus a Rábán, de a filmben bemutattuk kistérség több települést is. 
- www.iránymagyarorszag.hu   weboldalon:  január  1-től,  októb  er  31-ig,  szentgotthárdi  weboldalra  541.069  db 

oldalletöltés volt. 
- www. szeporszag.hu weblapon Szentgotthárd bemutatkozott, 16 fotóval  színesítve.       

 Idegenforgalmi szolgáltatások intézkedéscsoport

- Egyesület  folyamatosan  végzi  (szállásadók  felkeresése:  kapacitás  és  szolgáltatás  felmérése,  számítógépes 
rendszerben az adatok rögzítése) adatbázis létrehozása céllal

- Megvalósult  az  idegenforgalmi  „csomagok”  összeállítása  az  ideérkezőnek,  a  Látogató  Központban  igénybe 
vehetők a csoportos túravezetések (a barokk épületegyüttes bemutatása: templom, kolostorépület, refektórium, 
barokk udvar,  barokk kert,  városközpont,  illetve  kistérségi  barangolások).  Elmondható,  hogy a  szállásadók, 
éttermek,  a  fürdő  kompex  csomagokat  kinálnak  az  ide  érkezőknek:  Gyógy,  wellness,  egészség  turizmus 
kiegészítve kulturális programokkal, hétvégék a Hármashatáron és az Őrségben.

- A településünkön kerékpár-, csónakkölcsönzés igénybevételi lehetősége több vállalkozás esetében is létrejött. Az 
Alpokalja Motel területén biztosítottá vált a kerékpár és kenu kölcsönzése, a csónakindító, mint a Rábán történő 
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vízitúrák  induló  állomása  üzemel,  és  itt  igénybe  vehető  felkészült  túravezető  is.   Kerékpárkölcsönzésre  az 
Átrium Hotelnél is van lehetőség.

- A Hársas-tó idegenforgalmi komplex fejlesztése részben megvalósult,  a szabad strand kulturált környezetben 
üzemel különböző szolgáltatások igénybevételi lehetősége mellett (lángossütő, fagylalt, mobil WC, tanösvény, 
padok). 

- Turisztikai  hirdető,  tájékoztató  táblák  és  a  látogató  központot  jelző  útbaigazító  kihelyezése  megtörtént 
Szentgotthárdon  és  a  kistérségben  is  a  CHIRON  projekt  eredményeképpen  valamint  a  Rába  Szövetség 
információs táblarendszer kialakítását  végezte el a  Rába mentén,  a rendszer első táblaelemét a csónakindító 
állomásnál helyezték el.

- Megtörtént  a „Városházi Esték” nyári  rendezvénysorozatnak még inkább a köztudatba történő bevezetése,  a 
kulturális  paletta szélesítése,  színesítése,  folyamatos nyári  program biztosítása érdekében.  Nagy siker volt  a 
Történelmi Napok rendezvénysorozat, valamint megemlítendő a HOPPLÁ fesztivál is.

 Lokálpatriotizmus erősítése intézkedéscsoport

- Elsődlegesen  azok  a  szentgotthárdi  fiatalok,  akik  gyakorlati  idejüket  a  Látogatóközpontban  töltik  el,  részt 
vesznek a kulturális programok, események szervezésében kapnak olyan információkat és érik olyan hatások, 
amelyből a városszeretet és a településhez való kötődés elmélyül.

- Képzőművészeti  pályázat  szervezése  történt  meg,  környezetünk védelme és  a  település  későbbi  arculatának 
képekben,  kisplasztikákon,  festményeken,  rajzokon  való  megjelenítése  céljából,  a  felhívás  a  szentgotthárdi 
oktatási intézmények tanulói számára került kiírásra.

- A szentgotthárdi  és  kistérségbeli  iskolások  szervezett  módon  rendszeresen  megtekintik  a  Városi  Galéria 
kiállításait, ahol egyben a Látogatóközpontot is bemutatjuk számukra. 

- A Gotthárd TV magazin műsoraiban, valamint a kerekasztal beszélgetések című műsorával hozzájárul térségünk 
megismeréséhez, a problémák feltárásához, ez erősíti a lokálpatriotizmust. 

- CHIRON projekthez  kapcsolódóan a  szentgotthárdi  projekttalálkozó  keretében  „  A kistérség  bemutatkozik” 
című  műsor és kiállítás. 

243/2008. számú képviselő-testületi határozat:

Beszámoló a Városi Diáksport Egyesület tevékenységéről

Szentgotthárd Város Képviselőtestületének 243/2008. számú Képviselő-testületi határozatában felkérte a 
Városi Diáksport Egyesület elnökét, hogy az Egyesület középtávú terveinek megvalósítása érdekében tett 
lépésekről  évente  kétszer,  február  28-ig,  és  október 31-ig  adjon  tájékoztatást  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata részére. Az 1219/2009 számú levelünkben kértük az Egyesület elnökét, hogy 2009. február 
13-ig készítse el beszámolóját. Kérésünkre az Egyesület elnöke a következő e-mailt küldte el a Hivatal 
részére:

„Városi  Diáksport  Egyesület  elnökeként  tájékoztatom  Önt,  hogy  a  Diáksport 
Egyesület  az  önkormányzati  támogatás  hiányában  vegetál!  A  képviselő  testület 
határozatában foglalt összeget sem kapta meg!
A kollégák felé az egyesületnek az elmúlt évről több százezer Ft tartozása van! A 2009-
es  évben  már  szerződéskötés  sem  történt!  Jelen  pillanatban  csak  6332  Ft  van  a 
számlánkon,  ami  arra  elég,  hogy  a  Savária  Takarékszövetkezetnél  vezetett 
számlavezetési  költséget  még  pár  hónapig  fedezze.  Gondjainkat  már  közöltem  a 
Kulturális és Sportbizottság Elnökével. Pénzforrás hiányában egyesületünk nem tud 
működni, így beszámolni, tervezni sem tudok.”

Hatósági és Okmányiroda:
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1. 2009.április  15-éig kell  elkészíteni  minden önkormányzatnak a  közfoglalkoztatási  tervét.  Ennek 
kapcsán  megkerestük   az   intézményeket,  Közszolgáltató  Vállalatot,  Munkaügyi  Központ 
Szentgotthárdi Kirendeltségét,civil szervezeteket,a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit, városrészi 
önkormányzatok elnökeit, hogy javaslataikkal segítsék a közfoglalkoztatási terv elkészítését.
Megtörtént a Munkaügyi Központtal a 2008.12.31-én  rendszeres szociális segélyben részesülők 
adatainak egyeztetése, hogy az egymásra épülő adatbázis kialakuljon.

2. 2009.02.01.napjával megkezdte 10 hónapon át tartó "önkéntes" munkáját az Ötlet 2007. program 
keretében egy munkanélküli, pályakezdő fiatal.

3. A körmendi Városi Ügyészség törvényességi vizsgálatot folytat a vadkár ügyintézés tekintetében. 

Műszaki Iroda:

- Az  alábbiakban  összeállítottuk  Szentgotthárd  város  útjainak,  kerékpárútjainak, 
járdáinak és hídjainak 2009. évi felújítási, karbantartási tervét (1. sz. táblázat), illetve 
2009. évi vízkár-elhárítási ütemtervét (2. számú táblázat). A Pénzügyi iroda tájékoztatása 
szerint az elmúlt évben megrendelt, de az időjárás következtében teljes egészében az idei 
évben teljesített és leszámlázott 2,40 MFt-ot csak az idei évben rendelkezésre álló – 6,00 
MFt-os - keretből tudja kifizetni. Ebben az esetben az idei út-híd keretünk mindössze 3,60 
MFt-ra csökkenne. 2009. évben a vízkár-elhárítási munkálatokra 5,00 MFt áll rendelkezésre, 
amelyet a táblázatban részletezettek szerint tervezünk felhasználni.

1. számú táblázat:

Kátyúzások AB-11-es jelű aszfalttal
Munka megnevezése  Egység ár (Ft/m3)  

Szentgotthárd (Deák F u., Tompa M. u., 
Alsó u., Felső u., Kertvárosi út, Mathiász 
u., Kis u, Sallai u. stb.)

3,00 72 000 Ft 216 000 Ft

Rábafüzes (Dobó u., Kodály Z. u., Toldi 
M. u., Déryné u., Babits M. u. stb.) 6,00 72 000 Ft 432 000 Ft

Máriaújfalu (Kis u., Fenyvesalja u., 
Parkerdő u. stb.) 6,00 72 000 Ft 432 000 Ft

Zsida - Zsidahegy (Zsidai u, Örökzöld u., 
Erdei u. és Zsidahegyi u. stb.) 6,00 72 000 Ft 432 000 Ft

Rábatótfalu (Váci M. u, Fenyő u., 
Szvétecz E. u., Felsőpatak u., Akác u. stb.) 6,00 72 000 Ft 432 000 Ft

Farkasfa (Fővég u.) 3,00 72 000 Ft 216 000 Ft
 
Kavicsolt felületű utak felújítása

Munka megnevezése Mennyiség (m2) Bekerülési 
költség

Farkasfa (Kiserdő u., Zsilavek u. és 
Andrásszeri u.)
Máriaújfalu (Hegyalja utca)
Szentgotthárd (Örökzöld u., Felsőmező 
u., Mikes K. u., Várkerti kerékpárút)

 

50 000 Ft
50 000 Ft

50 000 Ft

 
Hidak karbantartása
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Munka megnevezése Mennyiség (m2) Bekerülési 
költség

Kertvárosi utcai híd - 240 000 Ft
Hegyalja utcai híd felszerkezet teljes 
cseréje - 750 000 Ft

 
Egyéb munkálatok

Munka megnevezése Mennyiség (m2) Bekerülési 
költség

Közúti jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, 
utcanévtábla tartók, illetve utcanévtáblák 
kihelyezése
 
Összesen:  

300 000 Ft
 

3 600 000 Ft

2. számú táblázat

Szentgotthárd város 2009. évi vízkárelhárítási terve
Árkok, átereszek tisztítása, padkanyesés, iszapolás, folyásfenék lapozás stb.

Munka megnevezése
Mennyiség

Hossz 
(m)

Szélesség 
(m)

Terület 
(m2)

Bekerülési költség

Rábakethely Kethelyi mező folyásfenék 
lapozás 255,00  1 100 000 Ft

Rábafüzes Toldi utca árok-, illetve 
áteresztisztítás, padkarendezés stb. 250,00  250 000 Ft

Farkasfa Fővég utca ároktisztítás, 
padkanyesés 650,00  650 000 Ft

Farkasfa Kiserdő utca útprofilozás, 
padkanyesés 250,00   350 000 Ft

Rábatótfalu Felsőpatak utca ároktisztítás, 
padkarendezés 150,00  150 000 Ft

Máriaújfalu Kis utca hiányzó árokszakasz 
kiépítés, padkarendezés 80,00  180 000 Ft

Zsida-Zsidahegy ároktisztítás, 
padkarendezés 100,00  180 000 Ft

Jakabháza folyóka tisztítás 80,00  60 000 Ft
 
Önkormányzati kezelésű védelmi művek karbantartása

Munka megnevezése Mennyiség Bekerülési költség
Piacnál lévő vb. Támfal karbantartási 
munkái 360,00 fm 230 000 Ft
Termálfürdőnél lévő töltés kaszálása, 
zsilipek karbantartása 280,00 fm 110 000 Ft

 
Egyéb vízkárelhárítási munkálatok

Munka megnevezése Mennyiség Bekerülési költség
Örökzöld utca csapadékvíz-elvezetés 110,00 690 000 Ft
 
Zártcsapadékcsatorna hálózat gépi mosatása
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Munka megnevezése Mennyiség Bekerülési költség
Csapadékcsatorna gépi mosatása 2200,00 1 050 000 Ft
 
Összesen:  5 000 000 Ft

- A  Közszolgáltató  Vállalat  elvégezte  a  különböző  indokok  alapján  kidöntött  (baleset, 
rongálás) közlekedési jelzőtáblák helyreállítását (Alsó utca, Felső utca, Széchenyi utca).

- Szemtanuk bejelentése alapján felszólítottuk a feltételezett károkozót a Széll Kálmán téri 
kettős  körforgalomnál  kidöntött  forgalomtechnikai  oszlopok  helyreállítási  költségének 
megtérítésére.

- A közelmúltban a 7459. jelű összekötő úton (Rábafüzesi bekötőút) történt közúti balesetről 
sértett jogállásunkra hivatkozva írásbeli tájékoztatást kértünk a helyi rendőrőrs vezetőjétől 
az  okozott  kár  megtérítése  érdekében.  A baleset  következtében  kidöntött  közvilágítási 
oszlop az önkormányzat tulajdonában van.

- A Máriaújfalui u 72. ingatlan előtti  csapadékvíz elvezető árok karbantartását kezdte el a 
Közszolgáltató Vállalat. A vízelvezetési 
hibát a Közútkezelő KHT üzemeltetésében levő út alatti  összetört áteresz okozta. A hiba 
mielőbbi javításárát kértük a közútkezelőtől.

- A Vadvirág u, Fagyöngy u, Zsidahegyi u, Szépvölgyi és Zsidai u. ütőkátyúinak megszünte-
      tése végett, bazaltzúzalék helyszínre  szállítását rendeltük meg a Közszolgáltató Vállalattól. 

Tájékoztatás a 8. számú főút díjfizetős szakaszával kapcsolatban

Képviselői indítvány érkezett Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi októberi ülésén, 
az alábbiak szerint:

„Tudvalevő, hogy Rábafüzes és Rönök között a 8-as fő közlekedési út a teherautók számára fizetős szakasz.  
A belvárosban lakók többször jelezték,  hogy érezhetően és láthatóan megnövekedett  a Szentgotthárdon  
keresztül közlekedő teherforgalom. Teszik ezt azért, hogy kikerüljék az előbb említett szakaszt. A teherautók  
Rábafüzes felől Szentgotthárdra bemennek, keresztülmennek Szentgotthárdon és Csörötnek felé a Székely  
Tanyánál (Rönöknél) kimennek a főútvonalra. Onnan már nem fizetős a főút egészen Körmendig. Ha valaki  
nem továbbmegy,  hanem elmegy  Szombathely  (Ják  felé)  vagy  Zalaegerszeg  irányában,  akkor  ki  tudja  
játszani ezt a fizetős szakaszt …Érezhető, látható és valós problémáról van szó.”

2008.  november  24-én  kelt  és  a  Közlekedésfejlesztési  Koordinációs  Központ,  Kerékgyártó  Attila  mb. 
főigazgató részére megküldött levélben tájékoztattuk a Központot a 8. számú főút díjfizetős szakaszával 
kapcsolatos  észrevételekről.  Javaslatként  megfogalmazásra  került,  hogy  a  díjfizető  szakaszt  jelző 
információs tábla Rátóton a 178+074 szelvényszámban legyen kihelyezve. Valamint jelzéssel éltünk, hogy 
a 8-as főút és az M7-es autópálya közlekedési jelzőtábláin szereplő Rábafüzes településnév, így önmagában 
nem helyes. Rábafüzes Szentgotthárd egyik településrésze. Kérelmeztük a táblákon a feliratok cseréjét, 
módosítását Szentgotthárd vagy akár Szentgotthárd-Rábafüzes jelöléssel.
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által 2008. december 22-én küldött válaszlevél az 1. sz. 
mellékletben olvasható.

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 2
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 1
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 2
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- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 1
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 2
- Telekalakítások száma: 2
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 2
- Építésrendészeti eljárások száma: 1

Pénzügyi Iroda:

Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 
pénzforgalmi adatok alapján. 

Folyószámla hitelünk 2009. január 1-én:  - 297.357.270,- Ft
Bevételek január 1 – január 31.:                       63.354.086,- Ft
Kiadások január 1- január 31.:      - 62.429.171,- Ft
Elszámolási számla egyenlege január 31-én:   - 296.432.355,- Ft.

Tájékoztatásul közöljük, hogy folyószámla-hitelkeretünk 300.000.e/Ft.

A két ülés közti beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 299.865 e/Ft. 
Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a 
bevételek növelésének és a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség fenntartása 
érdekében! 

Beszámolók, jelentések:
- Elkészítettük  és  továbbítottuk  a  Magyar  Államkincstár  felé  az  Önkormányzat  és  a  Társulás 

tekintetében a mérlegjelentést (gyorsjelentés 2008.I.-XII. hó).
- Elkészítettük  és  továbbítottuk  a  Magyar  Államkincstár  felé  az  Önkormányzat  tekintetében  a 

részesedésjelentést.

Adóhatósági feladatok:
- Elkészítettük,  és  folyamatosan  postázzuk  a  2009.  évi  gépjárműadó  fizetési  kötelezettség 

teljesítéséhez a határozatokat.
- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat tekintetében a 2008. 

évi ÖNKADO zárási összesítőt.

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

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

Rendeletek felülvizsgálata:

- A 4/2008.(II. 28.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetésről 
szóló rendelete értelemszerűen módosítást nem igényel.

- Az 5/2008.(II. 28.) rendelet: a 2008. évi költségvetéshez kapcsolódó egyes rendeletek módosítása 
értelemszerűen módosítást nem igényel.
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- A 6/2008.(II.  28.)  rendelet:  a  lakbérek  megállapításáról  szóló  rendelet  módosítása  a  mostani 
februári képviselő-testületi ülésen kerül változtatásra.

- A 7/2008.(II.  28.)  rendelet:  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  települési  folyékony 
hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelet módosítása 
változtatást nem igényel.

Képviselői felvetésre adott válasz  :  

Fodor József : A Szentgotthárd zsidai, zsidahegyi utjainak ismételt bejárása megerősítette, hogy az utóbbi 
években elhalasztott útkarbantartások tovább nem odázhatók el. A Közszolgáltató Vállalattól megrendeltük 
6.0  m3  0/35  vegyes  bazaltzúzalék  Zsidahegyi  u,  Vadvirág  u,  Zsidai  u,  Szépvölgyi  utcába  történő 
kiszállítását. A  szűkös 2009. évi út-híd karbantartási keretre tekintettel – a városrész képviselőjének és az 
érdekelt  utcák lakóinak felajánlott  segítségét  elfogadva – közösen kívánjuk a  balesetveszélye kátyúkat 
megszüntetni.
A  nagyobb  terjedelmű,  ill.  nagyobb  szakértelmet  kívánó  útkarbantartási  munkákat  továbbra  is 
szakkivitelezőkkel tervezzük elvégeztetni.

Bugán József : A máriaújfalui városrészen, a Hegyelja u. hídjának állapotát már a múlt évben felmértük. 
Közvetlen  balesetveszélyt  nem  állapítottunk  meg,  viszont  karbantartása  mindenképpen  indokolt. 
Felújítására, karbantartására kivitelezőktől árajánlatot kértünk. A teljes felújítására (a tölgyfa felszerkezet 
bontása,  40%-os  cseréje,  impregnálása,  az  acél  tartószerkezet  korrózió  védelme,  védőkorlát  javítása, 
felületkezelése) a legkedvezőbb ajánlat bruttó 718.022,- Ft volt. A munkát forrás hiányában sajnos nem 
tudtuk megrendelni.
A híd  minimális  karbantartási  költsége  (a  korhadt  gerendák,  pallók  cseréje,  korlát  megerősítése)  is 
meghaladja a 200.000,- Ft – ot. Mivel erre külön pénzügyi keret nincsen, az önkormányzati területen kidőlt 
fákból  illetve kivágandó fákból a szükséges  faanyagot  biztosítani lehet, így a karbantartás részben mégis 
megvalósulhat. Ennek érdekében lépéseket tettünk.
A Fagyöngy utcába, lakossági segítséggel megvalósuló kátyúzás végzése céljából, bazaltzúzalék helyszínre 
szállítását rendeltük meg a Közszolgáltató Vállalattól.

Enzsel István : A Polgármesteri Hivatal tetőzetének, csapadékvíz elvezető rendszerének karbantartására 
(140 fm ereszcsatorna tisztítása, lefolyók karbantartása, a beázó tető javítása) adott árajánlat 170.000,- Ft. 
A halaszthatatlan munkák elvégzését megrendeltük.

Szentgotthárd, 2009. február 18.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2009. február 17-én

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

CHIRON (Szentgotthárd 
a magyarországi barokk 
út kapuja)

INTERREG IIIB 
CADSES 224/2006. sz. 

Képv.test. hat. 51.000.000.-Ft

NYERT
támogatás

38.250.000.- Ft
12.750.000.- Ft

Szentgotthárdot  és  a  kistérséget 
bemutató  kisfilm,  kiadványok 
elkészültek. A testvérvárosi felkérés 
elfogadására  válasz  még  nem 
érkezett.  Projektzárás:  2008. 
augusztus 31.
A  projekt  pénzügyi  záró 
elszámolása,  záró  jelentése 
benyújtásra került.

Szentgotthárd-
Jakabházán 
sebességkijelző 
berendezés telepítése

Közlekedésfejlesz-
tési Koordinációs 
Központ
KKK KÖZL-BIZT-
2007

274/2007.sz.
Képv.test. hat. 2.431.498,Ft

NYERT
Támogatás:
2.188.348,-Ft

243.150,-Ft
A  sebességkijelző  berendezések 
telepítése  és  beüzemelése 
megtörtént.

Szentgotthárd illegális 
hulladéklerakóinak 
felszámolása

Környezetvédelmi és 
Vizügyi Minisztérium 
2008 évi felhívása az 
illegális 
hulladéklerakók 
felszámolásának 
támogatására

71/2008. sz. 
Képv.test. hat. 6.929.056

NYERT.
Támogatás: 

5.000.000,- Ft

1.413.030,-Ft

Természetbeni 
hozzájárulás:
516.026,- Ft

Elszámolási  határidő:  2009.  január 
30.
Elszámolás megküldésre került.
Tiltótáblák kihelyezése szükséges.

Rábakethely 
városrészen útburkolat 
felújítás II.

NYD-TEÚT 2008 106/2008 20.805.816,-Ft
NYERT.

Támogatás: 
9.000.000,- Ft

10.805.816,-Ft

A  műszaki  átadás-átvétel  2008. 
november  13-án  megtörtént. 
Projekttábla kihelyezése szükséges.
Támogatás  kifizetését  megelőzően 
ellenőrzés várható.



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Pável Ágoston lakótelepi 
játszótér felújítása NYD-CÉDE 2008 108/2008 7.000.000,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

4.200.000,- Ft
2.800.000,- Ft

A  műszaki  átadás-átvétel  2008. 
november  24-én  megtörtént. 
Elszámolási határidő: 2009. február 
28.  Projekttábla  kihelyezése 
szükséges.  Támogatás  kifizetését 
megelőzően ellenőrzés várható.

Várkerti játszótér II. 
ütemmel való bővítése NYD-CÉDE 2008 108/2008 7.000.000,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

4.200.000,- Ft
2.800.000,- Ft

A  műszaki  átadás-átvétel  2008. 
november  24-én  megtörtént. 
Elszámolási határidő: 2009. február 
28.  Projekttábla  kihelyezése 
szükséges.  Támogatás  kifizetését 
megelőzően ellenőrzés várható.

TIOP-1.1.1/07/1 
Pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztés támogatása

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 
szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 
Iskolában

8 tantermi csomag

1 alkalmazás 
szerver csomag

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban.

Nem szükséges
A hiánypótlás megtörtént.
További  pályázati  életúttal 
kapcsolatos információnk nincs.

Szennyvízcsatorna 
hálózat kiépítés 
Szentgotthárd 
városrészein

KEOP-1.2.0
Első forduló 104/2008

Előkészítési+beruhá
zási összes költség
1F: 39.000.000.-Ft

2F: 785.870.000,- Ft

NEM NYERT 1F esetében:
11.375.000,-Ft

A  pályázat  átdolgozás  után  újból 
benyújtásra kerül.

„JÁRD KÖRBE!”
A Hársas-tó nyugati parti 
sétaútvonalának 
kialakítása és 
kitáblázása

2008-TU-NYD-1
A Nyugat-Dunántúli 
turisztikai régióban 
megvalósuló 
turisztikai 
termékfejlesztés 
támogatása

197/2008 4.000.000,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

2.000.000,- Ft 2.000.000,- Ft Támogatási  szerződés  kötése 
folyamatban.
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Gyalogosok védelmének 
növelése 
Szentgotthárdon

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ 
(KKK KÖZL-BIZT-
2008/2.)
Pályázat 
közlekedésbiztonsági 
beavatkozásra

200/2008 1. sz. projekt:
4.928.000,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

4.435.200,- Ft 492.800,- Ft

1. számú projekt műszaki tartalma:
7458. j. Kétvölgy-Szentgotthárdi ök. 
Út-Árpád u. 10+655 km szakasza
(Árpád  u.-Rózsa  F.u. 
kereszteződése).Árpád  u.:  2  db 
sárga  villogó  lámpa,  2  db  KRESZ 
jelzést felvillantó berendezés, tartós 
burkolati  jelek,  szegélyek 
süllyesztése.  Rózsa  F.u.:  táblák 
cseréje, tartós burkolati jelek.

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

273/2007 76.000.000.-Ft
A pályázat 
benyújtása 
megtörtént

3.800.000,- Ft
(15.876 Euro)

A konzorcium  vezetője:  az  Észak-
Dunántúli  Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőség

Városok szövetsége

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31
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Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala, EU Integrációs és gazdaságfejlesztő csoport segítségével 
benyújtott további pályázatok

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Strandfoci pálya építése 
a St. Gotthard Spa & 
Wellness termálfürdőben

A strandsportágak 
infrastrukturális 
fejlesztésére
SPO-SIF-08

St. Gotthard Spa 
& Wellness Nettó 7.394.280,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

nettó 3.500.000,- 
Ft

Nettó 3.894.280,- 
Ft

A Polgármesteri Hivatal 
apparátusa adminisztrációs és 

szakmai segítséget biztosít. 
Támogatási szerződés 
megkötése megtörtént.
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UTÁNKÖVETÉS

Határon átnyúló 
szennyvíz-csatornázás – 
2. fázis

MeH
PHARE CBC-
2002/000-317-01
Határon átnyúló 
környezetvédelmi 
infrastruktúra 
hálózatok
(2003.09.15.)

- - - -

A projekt zárása és pénzügyi elszámolása megtörtént 2005. 
október-november havában. 
Az éves garanciális felülvizsgálat lezárására 2008. február 
22.-én került sor. Hiányzik még az üzemeltető nyilatkozata, 
ezt követően kerül sor a Mérnök által benyújtott számla 
kifizetésére.
Emlékeztető tábla kihelyezése szükséges.

Szentgotthárd-
Mogersdorf összekötő út

Phare CBC 2003
AU/HU Határon 
átnyúló közlekedési 
infrastruktúra 
hálózatok 

- - - -

A projekt zárása és pénzügyi elszámolása megtörtént 2006. 
november-február időszakában.
Éves garanciális felülvizsgálat megkezdésére sor került 2007. 
december 17.-vel, rész lezárása megtörtént.
A Teerag-Asdag Kft-vel egyeztetések a pótmunkák 
mennyiségi tételeire vonatkozóan a pontos összeg 
meghatározása érdekében.
Éves garanciális felülvizsgálati eljárás lefolytatására a híd 
esetében is sor került, a kivitelező a módosított 2008. október 
31.-i határidőig vállalja a felmerült jótállási és garanciális 
körbe tartozó hiányosságokat. Egyeztetések a Magyar 
Közúttal a „Mogersdorfi” út tulajdoni viszonyának rendezése 
érdekében. Emlékeztető tábla kihelyezése szükséges.
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Önkorm-i szilárd 
burkolatú belterületi  
közutak burkolat-
felújításának 
támogatása Új utca - 
Felső utca - Duxler utca 
-Madách utca 

 Ny-Dunántúli Reg. 
Fejlesztési Tanács 

75/2007. sz. 
Képv.test.  

hat.
1. pont

7.571.527,-
Ft

NYERT
támogat

ás:
2.548.9
79,- Ft

5.022.548
,-Ft

Önkorm-i szilárd 
burkolatú belterületi  
közutak burkolat-
felújításának támogatás
Eötvös utca -Vörösmarty 
utca

Ny-Dunántúli Reg. 
Fejlesztési Tanács

75/2007. sz. 
Képv.test.  

hat.
3. pont

5.600.752,-
Ft

NYERT
támogat

ás:
2.800.3
76,- Ft

2.800.376
,-Ft

Az éves garanciális felülvizsgálat kezdeményezése 
folyamatban van.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2009. február 17-én

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Informatikai 
infrastruktúra fejlesztése 
a SZOI keretein belül 

TIOP-1.1.1/07/1 
Pedagógiai, 
módszertani reformot 
támogató informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztés támogatása

16/2008.
Kistérség

Eszközökre, 
programcsomagokr
a lehetett pályázni

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban.

Nem szükséges
A  hiánypótlás  nem  volt,  pályázati 
életúttal  kapcsolatos  információnk 
nincs.

Közösségi pszichiátriai 
ellátás állami 
támogatása 

SZOC-BF-08-K
Közösségi ellátásokat 
működtető 
szolgáltatók 
befogadás

53/2008
Kistéségi

8.000.000.-

Nyert
8.000.000.-Ft nincs

A  támogatási  szerződés 
megkötésének  várható  időpontja: 
2008. dec. 05.
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Támogató szolgáltatás 
állami finanszírozása

SZOC-BF-08-T
Támogató 
szolgáltatást 
működtető 
szolgáltatók 
befogadása

53/2008
Kistérségi

9.300.000.-Ft

Nyert
7.500.000.-Ft nincs

A  támogatási  szerződés 
megkötésének  várható  időpontja: 
2008. dec. 05.

Lelki egészség 
megőrzése 

Szlovénia-
Magyarország 
2007-2013

165/2008. 

194.458.-euro A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

9.722.9.-euro A  pályázat  2008.  október  30-val 
került benyújtásra

Egészségügyi 
szolgáltatások 
fejlesztése a 
szentgotthárdi háziorvosi 
rendelőben 

NYDOP-5.2.1/A-
20089-0040 
Egészségügyi 
szolgáltatások 
fejlesztése

102/2008.

29.995.448.-Ft

Nem nyert 2.999.545.-Ft A pályázat várható elbírálása 2008. 
december.

Szentgotthárdi Városi 
Gondozási Központ 
alapszolgáltatásainak 
javítása

NYDOP-2008-5.1.1/A 166/2008.

31.616.571.-Ft A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

3.161.657.-Ft A pályázat várható elbírálása 2008. 
december.

Kistérségi közlekedési 
infrastrukturális 
fejlesztések a Rába 
mentén 

NYDOP-3.2.1/B
Közösségi 
közlekedési 
infrastruktúra 
fejlesztése

49.372.159.-Ft

Nem nyert 
Pályázatot a Kistérség készített, de 
a projekt gazda a Csörötnek Község 
Önkormányzata volt. 
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