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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. január 28-i ülésére

Tárgy: III. számú háziorvosi körzet szerződésének megkötése

Tisztelt Képviselő-testület!

A szentgotthárdi  III.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  háziorvosa  Dr.  Aknay  Imre  azzal  a 
kérelemmel  fordult  a  T.  Képviselő-testülethez,  hogy  2009.  március  01-vel  a  körzetet 
vállalkozás formájában működtetné tovább. 
A 2008. december 17-i testületi ülésen a 294/2008. számú határozattal döntés született arról, 
hogy: 

− Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2009.  március  01-vel 
támogatja  a  III.  sz.  felnőtt  háziorvosi  körzet  –  Dr.  Aknay  Imre  háziorvos  által  - 
vállalkozás formában való működtetését – ehhez ugyanolyan feltételeket biztosít, mint 
a  háziorvosi-  és  házi  gyermekorvosi  szolgálatban  részt  vevő  felnőtt-  és  gyermek-
háziorvosoknak. Ennek megfelelően a Képviselő-testület a III. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet két telephelyének (Farkasfa, Máriújfalu városrészen lévő rendelők) fenntartási 
költségeihez anyagi támogatást külön nem biztosít; 

− Továbbá,  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a 
Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  III.  sz.  körzet  háziorvosi  feladatok  ellátásáról  a 
Megállapodást a 2009. januári testületi ülésre készítse elő. 

Dr. Aknay Imre a Szentgotthárdi Rendelőintézet közalkalmazottjaként látja el a III. sz. felnőtt 
háziorvosi teendőket, a tevékenység ellátásához szükséges szakképesítéssel rendelkezik.

Dr. Aknay Imre az Aknay és Társa Betéti Társaság (Szentgotthárd, Rákóczi u. 5.) keretében 
kívánja a háziorvosi feladatokat ellátni,  ahol egyben a Bt.  vezetője is.  A cégre vonatkozó 
információk az előterjesztés mellékletét képezik. Fentiekre tekintettel a megállapodást a betéti 
társasággal kell megkötnie az Önkormányzatnak.

Az  önálló  orvosi  tevékenységről  szóló  2000.évi  II.tv.  2.§.(1)  bekezdése  értelmében  a 
háziorvos  önálló  orvosi  tevékenységet  csak  személyesen  folytathat  az  önkormányzat  által 
meghatározott  háziorvosi  körzetben,  a  működtetési  jogot  engedélyező  határozat  jogerőre 
emelkedésétől.  Amennyiben  az  Önkormányzat  jóváhagyja  a  mellékletben  szereplő 
megállapodást,  a  háziorvos  ennek  birtokában  kezdeményezheti  a  működtetési  jog 
megszerzését. A működési engedély kiadását követően a Bt. a Vas Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárral a körzet finanszírozására megkötheti a szerződést. 

A háziorvosi tevékenység ellátásának megállapodásban foglalt  elemeinél a 4/2000. (II.25.) 
EüM.r. rendelkezéseire voltunk tekintettel.

A Bt.-nek  a  háziorvos  munkája  segítéséhez  napi  8  órában  ápolót  kell  alkalmazni,  erre 
vonatkozóan a háziorvos nyilatkozott, hogy a jelenlegi asszisztensét kívánja a továbbiakban is 
alkalmazni. 

A rendelő  rendelkezésre  bocsátása  és  a  rezsiköltségek  viselésénél  alkalmazott  megoldás 
megegyezik a többi háziorvossal kötött megállapodás rendelkezéseivel.



A III. sz. felnőtt háziorvosi körzet leltározására 2009. február végén kerül sor, mivel a tárgyi 
eszközök db száma változhat. 

A Képviselőtestület 171-172/2002. számú határozataiban kimondta, hogy a Képviselőtestület 
az  50e/Ft-nál  nagyobb  értékű  műszer,  felszerelés  cseréjét,  pótlását,  továbbá  a  minimum 
feltételekhez tartozó 50e/Ft feletti  műszerek beszerzését,  cseréjét  és  pótlását  nem vállalja, 
ezért ezt a konstrukciót a mellékelt megállapodás sem tartalmazza. Amennyiben a minimum 
feltételeket  szabályozó  jogszabály  módosul,  az  abból  eredő  kötelezettségek  vállalásáról  a 
Feleknek egyeztetni kell egymással, nemcsak ebben a körzetben, hanem a többi háziorvosi 
körzetben is.

Határozati javaslat

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szentgotthárdi  III. 
számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásával 2009. március 1. 
napjától az Aknay és Társa Betéti Társaság, Szentgotthárd, Rákóczi u. 5. – bízza meg 
azzal,  hogy  a  Bt.  a  háziorvosi  ellátást  Dr.  Aknay  Imre  háziorvos  személyes 
közreműködésével  látja  el.  Az  erre  vonatkozó,  előterjesztés  1.  számú  mellékletét 
képező Megállapodást jóváhagyja, s annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2009. január 20.

                                                                                               
                                                                                               

Viniczay Tibor
                                                polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. számú melléklet

M E G Á L L A P O D Á S

háziorvosi feladatok ellátásáról,

mely létrejött egyrészről 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.- 
képviselője:  Viniczay  Tibor  polgármester,  mint  megbízó  (továbbiakban: 
Megbízó), 
másrészről
Aknay  és  Társa  Betéti  Társaság,  -  cégjegyzékszáma:  ---  adószáma:  ---
Szentgotthárd, Rákóczi u. 5. – üzletvezetésre jogosult tag: Dr. Aknay Imre. 
(továbbiakban Bt) 

között alulírott helyen és időben a következő feltételek mellett:

I. Előzmény

1.) Megbízó  294/2008.  számú  határozatával  úgy  határozott,  hogy  2009. 
március 01-től határozatlan időre Háziorvos személyes közreműködésével 
működő gazdasági társaság részére biztosítja a háziorvosi alapellátást a 
szentgotthárdi III. számú felnőtt háziorvosi körzetben.  

2.) Dr. Aknay Imre a körzet jelenlegi háziorvosa ezt követően megalapította 
az Aknay és Társa Betéti Társaságot, melyben a képviselet módja: önálló., 
a  társaság  egészségügyi  szolgáltató  szervezet,   a   háziorvosi 
tevékenységet  ellátó  háziorvos  Dr.  Aknay  Imre  (személyes  adatok; 
diplomájának száma:--)

II. Vállalások
1.)  Megbízó a háziorvosi,  házi  gyermekorvosi  és  fogorvosi  tevékenységről 

szóló  4/2000.(II.25.)  EüM.r.  (továbbiakban:  R.)  1.§.(1)bek.  b./pontja 
értelmében megbízza a Bt-t a Szentgotthárdi III. számú felnőtt háziorvosi 
körzet háziorvosi feladatainak 2009. március 1-től történő ellátásával. A 
Bt. ezzel  arra  is  kötelezettséget  vállal,  hogy  a  Megbízóval  mindenkor 
együttműködjön.



2.) 2.1.)  Bt.  a  háziorvosi  ellátást  kizárólag  Dr.  Aknay  Imre  Háziorvos 
személyes közreműködésével látja el. A Bt. a szerződésben a Háziorvosra 
vonatkozó rendelkezések érvényesülését biztosítja. 
2.2.)  A Bt.  köteles  arra,  hogy  amennyiben   a  Háziorvos  alkalmazása 
bármilyen  okból  megszűnik,  ennek  a  tényét  haladéktalanul  közölje  a 
Megbízóval.  Ezzel  egyidejűleg  köteles  közölni  azt  is,  hogy  a 
továbbiakban személy szerint mely a háziorvosi  tevékenység végzésére 
jogosított  személyt  kívánja  alkalmazni.  Az  alkalmazni  kívánt 
háziorvosnak teljes mértékig meg kell felelnie a háziorvosokra vonatkozó 
valamennyi jogi előírásnak. 
2.3.)  A  Bt.  köteles  arra,  hogy  a  háziorvossal  való  jogviszony 
megszüntetése előtt  legalább 3 hónappal  köteles  megjelölni  az általa  a 
háziorvosi  munkába  bevomni  kívánt   Háziorvost  bejelenteni  és  az  új 
háziorvos  személyéről  a  Megbízó  véleményt  nyilvánítani:  köteles  a 
személyét  elfogadni  vagy  elutasítani.  Döntését  ilyen  esetben  a 
bejelentéstől számított 30 napon belül köteles meghozni.  
2.4.) Az új háziorvos Megbízó általi elfogadását követően a Bt köteles a 
még fennálló jogviszonyt úgy megszüntetni, hogy a megszűnő jogviszony 
utolsó  napján  az  új  háziorvos  már  a  Bt-vel  jogviszonyban  álljon.  A 
Szerződő  Felek  tudomásul  veszik,  hogy  ebben  az  esetben  a  jelen 
megállapodás közös megegyezéssel történő módosítására kötelezettségük 
keletkezik. 
2.5.) A Bt. tudomásul veszi azt is, hogy a Megbízó jogosult az így bevonni 
szándékozott  új  háziorvost  ellenőrizni  és  amennyiben bármilyen okból 
kifolyólag  a  személyét  nem  tartja  megfelelőnek,  a  megállapodás 
módosításához, az új háziorvos személyéhez nem járul hozzá. Ebben az 
esetben a Bt. további 30 napon belül köteles a Megbízónak is megfelelő új 
háziorvos megkeresésére. Ebben az esetben a Megbízónak ismételten 30 
napja van arra, hogy a jelölt háziorvos személyéről d9btsön. 
2.6.)  A 2.5.)  alpont  szerinti  esetben a Bt.  köteles a jelen megállapodás 
szerinti  Háziorvossal  a  jogviszonyt  mindaddig  fenntartani,  amíg  a 
megfelelő új háziorvost nem sikerül alkalmazni.  

3.A.  A Háziorvos által ellátandó feladatok:

• A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes és folyamatos ellátást 
      nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és  
      gyógyítása céljából.

• Háziorvos rendelési idejében rendelőjében háziorvosi tevékenységet 
végez.

• Háziorvos munkanaponként 8 órában az őt választó biztosítottak 
számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a 



hivatalos távollét, ill. a szabadság miatt szükségessé váló 
helyettesítés eseteit.

• Feladatait  területi  ellátási  kötelezettséggel vállalja,  melynek 
keretében  ellátja  a  jelen  megállapodás  1.  számú  mellékletében 
meghatározott  területen  élő  mindazon  állampolgárokat,  akik  ott 
állandó  vagy  bejelentett  tartózkodási  hellyel  rendelkeznek  és 
választott  háziorvosukat  annak akadályoztatása  miatt  nem érik  el 
vagy más háziorvoshoz nem jelentkeztek be; továbbá a vis maior 
esetekben. Ellátja továbbá a hozzá bejelentkezett és általa elfogadott 
biztosítottakat. 

• A hozzáforduló  mindazon  személyek  ellátása,  akik  heveny  vagy 
krónikus  megbetegedésük  miatt  igényelnek  orvosi  ellátást  a 
R.3.§.(3) bek. szerint.

• A R.-ben előírt háziorvosra vonatkozó tevékenységeket ellátja.
   

B. Háziorvos által nyújtandó ellátások:

• Gyógyító- megelőző alapellátás a R.4.§.(1)bek. szerint.
• További, feladatkörébe tartozó feladatok ellátása a R. 4.§.(2)bek. 

szerint.
• Külön jogszabályban meghatározott  teendők a  R.5.§.(1)-(3)bek. 

szerint.

C. A Háziorvos a 3.A-B.pontokban meghatározottakon túl:
• Köteles  részt  venni  az  ügyeleti  rendszerben,  melyet  külön 

megállapodás szabályoz.
• Másik  háziorvossal  kötendő  külön  megállapodás  szerint 

helyettesítést vállalhat.
• Saját  helyettesítéséről  önállóan gondoskodik,  ehhez a  pénzügyi 

feltételeket  önállóan  biztosítja.  Három  napon  túli  helyettesítést 
írásban  a  Megbízónak  köteles  bejelenteni.  Tartós  30  napot 
meghaladó  távollét,  akadályoztatás  esetén  helyettesítésének 
megoldása érdekében segítséget kérhet Megbízótól.

• A Háziorvos a betegek ellátását az önkormányzat által biztosított 
rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában végzi.

• Munkáját önállóan végzi és szervezi meg. Munkaidő beosztását 
az  Önkormányzattal  egyezteti  és  betegeit  is  megfelelően 
tájékoztatja, azzal a megkötéssel, hogy Háziorvos köteles heti 20 
órát a rendelőben tartózkodni és heti 20 órát ellátandó területén; 
ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a 
szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit.



• A  Háziorvos  a  kötelező  statisztikai  és  egyéb  jelentéseket 
határidőben elkészíti

4.) A Bt vállalásai:

• A  Bt.  köteles  a  jelen  megállapodás  3.)  pontjában  foglaltak 
maradéktalan betartásáról gondoskodni. 

• A Háziorvos munkájához a  R. 6.§.(1)bek. szerinti és elsősorban 
szentgotthárdi illetve kistérségi lakhellyel rendelkező ápolót vesz 
igénybe.  Munkatársait  a  szakképzettségi  előírások  figyelembe 
vételével önállóan választja ki és alkalmazza. Alkalmazottaira a 
Munka Törvénykönyve előírásai vonatkoznak. 

• Munkanaponként  az  alkalmazott  ápoló 8 órában a  biztosítottak 
számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a 
hivatalos  távollét,  illetve  a  szabadság  miatt  szükségessé  váló 
helyettesítés eseteit.

• A  háziorvosi  szolgálat  ellátásához  szükséges  orvosi  eszközök 
karbantartása  a  Bt.  feladata,  a  praxis  működtetésének  feltételeit 
biztosítja.  Az  adminisztrációhoz  szükséges  hardver  és  szoftver 
biztosítása a Bt. kötelezettsége.

• A Bt. gondoskodik a veszélyes hulladékok szabályszerű tárolásáról, 
elszállításáról, illetve megsemmisítéséről, valamint a mosatásról.

5.) A Megbízó vállalásai:
A. A  Megbízó  vállalja,  hogy  térítésmentesen  bocsátja  a  Bt. 

rendelkezésére a Háziorvos munkája elvégzéséhez szükséges rendelőt 
és egyéb helyiségeket a Szentgotthárd, Rákóczi u. 5. szám alatti orvosi 
rendelőben és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekben. 
A Bt. a területi ellátási kötelezettség Háziorvos által történő 
felvállalása miatt mentesül a helyiségek bérleti díjának  fizetése alól.
A rendelkezésre bocsátott rendelő pontos meghatározása és leírása a 2. 
számú mellékletben található. Ugyancsak e mellékletben sorolják fel a 
felek a  Háziorvos által használni jogosult egyéb helyiségeket is. 
Végül a rendelőre és az egyéb helyiségekre jutó rezsiköltségek (víz, 
áramdíj, szemétszállítás, fűtés, takarítás, telefonhasználat stb.) szintén 
e mellékletben kerülnek rögzítésre.
E költségek úgy aránylanak a többi háziorvosi rendelőt és helyiséget 
magában foglaló épületrész  összköltségeihez, ahogy a Bt. 



rendelkezésére bocsátott rendelő  területe aránylik a többi háziorvosi 
rendelőt és helyiséget magában foglaló épületrész összes területéhez.

B. Az  5.A.pontban  meghatározott  helyiség(ek)  és  az  azokat  magában 
foglaló épület(rész) felújítása, állagmegóvása nem a Bt. feladata. 
A csak az említett helyiség(ek)et érintő felújítások, javítások Bt.  által 
történő elvégzése  esetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és 
a lakások bérletéről szóló jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

C. A  Megbízó  térítésmentesen,  leltárszerűen bocsátja a  Bt. 
rendelkezésére  az  5.A.  pontban  meghatározott  rendelő  és  egyéb 
helyiségek  bútorzatait  és  az  orvosi  tevékenységhez  szükséges 
felszereléseket, eszközöket. A leltár szerint átvett dolgokért a Bt. teljes 
felelősséggel tartozik.
Az átadott eszközök leltárszerű jegyzéke a 3. számú melléklet.

6.) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM. rendeletre 
tekintettel a Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodással 
rendelkezésre bocsátott rendelő a szükséges minimális 
alapfelszereltséggel rendelkezik, a szakmai minimum feltételek 
biztosítottak. Amennyiben a minimum feltételekkel kapcsolatos 
előírások változnak, az annak való megfelelés tárgyában Felek 
haladéktalanul egyeztetést folytatnak.  

7.)     A szerződő felek megállapodnak még a következőkben:
7.1. A jelen  megállapodás  megszűnése  esetében  vissza  kell  adni  az 

5.A.,C.  pontjában  meghatározott  helyiségeket  és  eszközöket, 
amelyek mindvégig a Megbízó tulajdonát képezik.

7.2. A szerződés  fennállása  alatt  Megbízó  kötelezettséget  vállal  azért, 
hogy az 5.pont szerinti ingatlanok és ingók használati, bérleti stb. 
jogát a helyettesítés eseteit kivéve másnak nem engedi át.

8.) Megbízó hozzájárul, hogy a Bt. a háziorvosi ellátás finanszírozására 
vonatkozó szerződést a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral 
közvetlenül kösse meg, ezzel hozzájárul a közvetlen finanszírozáshoz.



A Háziorvos köteles beszerezni  az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000.évi II.tv.-ben foglalt működtetési jogot engedélyező határozatot. 
Ennek beszerzése jelen megállapodás hatályba lépésének feltétele.

IV. Záró rendelkezések

1.) Megbízó, mint a közigazgatási területéhez tartozó lakosság 
egészségügyi alapellátásáért törvényileg felelős szerv fenntartja azt a 
jogot, hogy Háziorvost tevékenységéről évente egyszer beszámoltatja.

2.) Jelen megállapodás 2009. március 1. napján lép hatályba és   határozatlan 
időre szól. Bármely fél részéről 6 (hat) hónapi felmondási idővel 
mondható fel. A megállapodás évente módosítható, felülvizsgálható- 
közös megegyezés alapján. A jelen jogviszony azonnali hatállyal akkor 
mondható fel, amennyiben a másik szerződő fél az e megállapodásban 
vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi; amennyiben nem működik 
együtt a másikkal és ezzel a jelen megállapodással elérni kívánt célt 
meghiúsítja, elérését lehetetlenné teszi. A felmondás a másik félhez 
intézett írásos nyilatkozattal történik. Rendes felmondás esetén a jelen 
megállapodással létrejött jogviszony a felmondó nyilatkozat átvételétől 
számított 6 hónap elteltével, rendkívüli felmondás esetén amennyiben a 
rendkívüli felmondást a Megbízó adja, akkor a felmondásban megjelölt 
időpontban, amennyiben a Bt adja, akkor legkorábban 3 hónap múlva 
szűnik meg. A Bt a  jogviszony megszűnéséig köteles olyan háziorvost 
foglalkoztatni, a 3. – 4. pont szerint vállaltakat  folyamatosan biztosítja. A 
jogviszony megszűnésekor a Bt köteles gondoskodni a Megbízó 
eszközeinek és helyiségeinek maradéktalan visszaadásáról. 

3.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos 
egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Magyar 
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.évi IV.tv. 
rendelkezései  az irányadók.

4.) A megállapodással kapcsolatos jogvitákat a Szerződő Felek minden 
esetben tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni – peren kívül. Csak ennek 
lehetetlensége illetve ellehetetlenülése esetén  fordulnak bírósághoz. 



5.) A megállapodást a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
elolvasás és értelmezést követően írják alá.

Szentgotthárd, 2009. ……………..

………………. ………………………
          Megbízó  Aknay és Társa Bt.



Aknay és Társa Betéti Társaság, és Szentgotthárd Város Önkormányzata 
között létrejövő megállapodás

1.számú melléklete
a területi ellátási kötelezettség keretében ellátandó területekről

1.) Szerződő  Felek  a  jelen  mellékletet  fogadják  el  a  köztük  létrejött 
megállapodás 3.A.pontja értelmében.

2.) A Háziorvos a következő területeket látja el háziorvosként: Szentgotthárd

Rákóczi út kivéve a Rákóczi u. 5. I. em 1-es, 2-es, 4-es lakások és a II. em. 1-
es, 2-es, 4-es lakások;
József A. út;
Széll K. tér; 
Mártírok út páros oldala;
Széchenyi út páratlan oldala 17-től, páros oldala 24-től;
Máriaújfalu;
Farkasfa;
Kis utca páratlan oldala 69-107-ig, páros oldala 98-122-ig;
Lakcím nélküliek.

Szentgotthárd, 2009. ……………………..

………………. ………………………
          Megbízó  Aknay és Társa Bt.

                            



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. január 28-i ülésére

Tárgy: Kontroll-rendszer kialakítása 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2008. november 12-i ülésén, a 2009. évi költségvetés előkészítésének 
tárgyalásakor döntött 267/2008. sz. határozatában a Hivatal és az intézmények tekintetében 
bevezetendő kontroll-rendszer kialakításáról.

267/2008. sz. határozat 4.) pont:
„Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elrendeli  valamennyi  
önkormányzati  fenntartású  intézmény  és  a  Polgármesteri  Hivatal  vonatkozásában  
bevezetendő  kontroll-rendszer  kidolgozását,  ami  magában  foglalja  a  pénzügyi-,  és  
gazdálkodási területen követendő folyamatos napi kontrollt, a létszámgazdálkodás kontrollját,  
az intézmény vezetési munkájának a kontrollját, a pályázatok beadás előtti teljes ellenőrzését  
is.”

A testületi  döntés végrehajtása érdekében áttekintettük a hatályos belső szabályzatokat,  az 
önállóan  gazdálkodó  és  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szervek  közötti 
Együttműködési megállapodást, és a jelenlegi gyakorlatot. 

Alapvető célunk egy átgondolt kontrollrendszer kialakításával az, hogy a rendelkezésre álló 
pénzeszközök felhasználása szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes 
legyen.  Ennek  érdekében  van  szükség  egy  szigorú  kontroll-rendszerre,  ami  szabályozott, 
folyamatos, kiszámítható, végrehajtható. 
A Képviselő-testületnek a követendő irányokat, fő elveket kell megfogalmazni és elfogadni, 
amelyek alapján működik majd az egész fenntartói ellenőrzési rendszer. Úgy ítéljük meg, 
hogy ebben az ellenőrzési rendszerben nagy hangsúlyt kell kapniuk a következő területeknek: 
A „Pénzügyi folyamatok:”, a „Létszámgazdálkodás”, a „Pályázati tevékenység”: a 
„Beszerzések”, az „Intézményvezetés kontrollja”.
Elérendő céljaink elérését leginkább a törvényben előírt FEUVE szabályozás (az intézményen 
belüli  első  szintű  pénzügyi,  irányítási,  és  ellenőrzési  rendszer  működtetése)  segítheti.  A 
FEUVE rövidítés a Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést takarja. Ilyen 
rendszerrel  minden  intézménynek  rendelkeznie  kell.  Ebben  az  általunk  javasolt 
kontrollrendszerben  egyrészt  ezeknek  a  már  meglévő  szabályzatoknak  az  összehangolása 
történne meg, és minden intézményi FEUVE-rendszerbe át kell emelni a Testület által most 
elfogadandó kontrollal kapcsolatos előírásokat.  
Az  egyes  intézmények  a  saját  FEUVE  Szabályzatuk  keretén  belül  elkészítik  a 
folyamatleírásokat,  és  kidolgozzák  az  ellenőrzési  nyomvonalakat,  kialakítják,  ill. 
meghatározzák a  kontrollpontokat és ellenőrzéseket, amelyeket követni kell a gazdálkodás 
során. Ezáltal egy önkormányzati/kistérségi szinten egységesített szabályzatrendszer jön létre, 
ami átláthatóbb és egyúttal fenntartói szinten biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét is. 
Ezen  szabályzat  elkészítése  és  az  abban  foglaltak  teljesítése  egyébként  is  az  egyes 
költségvetési szervek vezetőinek hatáskörébe tartozik (1992. évi XXXVIII. tv. 121.§ (1)).. A 
FEUVE-szabályzat mellett az egyéb intézményi szabályzatokat is ki kell egészíteni a most 
elfogadandó elvek alapján – amennyiben ez szükséges lesz. 



A  kialakítandó  kontroll-rendszer  alapelveit  a  hatályos  jogszabályok,  szabályzatok  és 
szabályozások figyelembe vételével,  a  Képviselő-testületi  határozatban foglalt  szempontok 
alapján az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltuk össze.

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

Határozati javaslat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  által 
fenntartott  intézmények  tekintetében  az  előterjesztés  1.  sz.  mellékletében  megfogalmazott 
Kontroll-rendszer alapelveit elfogadja, egyben elrendeli az azokban meghatározott feladatok 
elvégzését  (FEUVE szabályzat készítés / aktualizálás, kontroll folyamatok működtetése).

Határidő: a szükséges szabályozás elkészítése, aktualizálása 2009. február 28.
  működtetés folyamatos

Felelős: Intézményvezetők
  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Jakabné Palkó Edina Irodavezető

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Szentgotthárd Város 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében  megfogalmazott  Kontroll-rendszer  működtetését  kezdeményezze  a  Társulás 
fenntartásában lévő intézmények tekintetében.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László Irodavezető

Szentgotthárd, 2009. január 16.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1.sz. melléklet

Javasolt Kontroll-rendszer 

1.)  Pénzügyi folyamatok:
1.1.)  A  tárgyévi  költségvetési  rendelet  elfogadása  előtt az  intézmény  kizárólag  a  napi 
működéshez szükséges kiadások tekintetében vállalhat kötelezettségek – rendkívüli esetben 
a pénzügyi források megléte esetén ettől el lehet térni. 
1.2.)  Kötelezettségvállalás esetén a hatályos jogszabályokban, belső szabályzatokban és az 
önállóan  gazdálkodó  és  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szervek  közötti 
Együttműködési  megállapodásban  foglaltak  maradéktalan  betartása.  50.000,-  Ft  feletti 
kötelezettségvállalás kizárólag írásban történhet, amely az önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv pénzügyi ellenjegyzésre feljogosított dolgozójának aláírása esetén érvényes.  Tilos  az 
egyes megrendelések, kötelezettségvállalások részekre bontása ezen szabályozás megkerülése 
érdekében.
1.3.) Az intézmény nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, rendszeresen 
ismétlődő szakmai alapfeladata ellátására tárgyévben ???  
a  következő  évi  költségvetés  terhére a  Képviselő-testület  /  fenntartó  által  meghatározásra 
kerülő értékhatár felett kizárólag Képviselő-testületi / fenntartói előzetes engedéllyel vállalhat 
kötelezettséget.
Az intézmény több éves kötelezettséget a Képviselő-testület / fenntartó által meghatározásra 
kerülő értékhatár felett kizárólag a Képviselő-testület / fenntartó előzetes jóváhagyása esetén 
vállalhat. 
1.4.)  Az  egyes  gazdasági  eseményekhez  kapcsolódóan  kifizetés kizárólag  a  fedezet 
rendelkezésre  állásának  igazolása  és  ellenjegyzése,  és  a  kapcsolódó  dokumentumok 
maradéktalan megléte esetén lehetséges.
1.5.)  A  költségvetésben  szereplő  kiadások  teljesítésének  és  bevételek  beszedésének 
összhangját folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A bevételek elmaradása esetén a kiadások 
nem teljesíthetők. 
1.6.) Az egyes pénzügyi folyamatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően dokumentálni 
kell.  Rögzíteni  szükséges a  szabályzatokban  meghatározott  módon  és  formában  az 
engedélyezéseket, ellenőrzéseket, igazolásokat. 
1.7.) Az Intézményvezető köteles gondoskodni a FEUVE rendszer működésének dokumentált 
ellenőrzéséről  évente  legalább  négy  alkalommal,  amelynek  eredményéről  a  fenntartót  is 
tájékoztatja.
A  FEUVE  rendszer  működtetéséről  és  tapasztalatairól  az  intézményvezetőnek  az  éves 
beszámoló keretében szöveges tájékoztatót kell adni.

2.) Létszámgazdálkodás:
2.1.) Az intézmény a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszám előirányzatot nem lépheti 
túl. Köteles az egyes munkakörök megüresedése esetén a betöltésre vonatkozóan a hatályos 
jogszabályok  (képesítési  előírások)  és  az  intézményi  szükségletek  (létszámgazdálkodás!) 
figyelembe vételével eljárni. 
2.2.)  Az  intézményvezetőnek  a  létszám-,  és  bérgazdálkodás  tapasztalatairól  adott 
költségvetési év tekintetében az éves beszámoló keretében szöveges tájékoztatót kell adni.



3.) Pályázati tevékenység:
3.1.) 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. Elnyert 
támogatás  esetén  a  támogatási  szerződést  aláírás  előtt  előzetesen  egyeztetni  szükséges  a 
Jegyzővel.
3.2.)  A  működési  kiadások  finanszírozását  célzó  pályázatok  esetén  –  amennyiben 
önkormányzati támogatást nem igényelnek -  előzetesen nem kell a fenntartó elé terjeszteni.
3.3.)  Minden  elnyert  pályázat  esetében  az  aláírt  támogatási  szerződés,  és  a  pályázati 
dokumentáció  egy  példányát  az  Intézményvezető  köteles  haladéktalanul  leadni  a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájára.
3.4.)  Az  intézmény  pályázati  tevékenységét  az  éves  beszámoló  keretében  szöveges 
tájékoztatóban kell bemutatni.

4.) Beszerzések:
4.1.) Az intézmények a működésükhöz, a szakmai feladataik ellátásához szükséges feltételek 
megteremtése  érdekében  lefolytatott  beszerzéseknél  a  költségvetésükben,  ill.  az  elnyert 
pályázati  támogatások  felhasználása  során  kötelesek  a  hatályos  jogszabályok  és  belső 
szabályzatok előírásai szerint eljárni. Az egyes beszerzéseket nem lehet részekre bontani a 
jogszabályok és a belső szabályzatokban meghatározott előírások megkerülése érdekében.
4.2.)  Az  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerveknek  rendelkezni  kell  a  Közbeszerzési 
törvény  hatálya  alá  nem  tartozó  beszerzések esetéire  vonatkozó  szabályozással  / 
szabályzattal  is.  A  szabályzat  jóváhagyása  /  aktualizálása  előtt  a  Jegyzővel  egyeztetni 
szükséges.  A részben önállóan gazdálkodó költségvetési  szervekre a Polgármesteri  Hivatal 
szabályzata érvényes. 
4.3.)  Az  intézmény  által  kiírásra  kerülő  közbeszerzési  eljárás  megindítása  előtt  minden 
esetben egyeztetni szükséges a Jegyzővel és a Pénzügyi Irodavezetővel.

5.) Intézményvezetés:
5.1.)  Amennyiben az intézménynek nyújtott  önkormányzati  támogatás  összege eléri,  vagy 
meghaladja  a  20.000  e/Ft-ot  és  költségvetési  főösszege  a  100.000  e/Ft-ot,  legalább 
negyedévente   szóbeli  megbeszélés  keretében  az  Intézményvezető,  a  Jegyző  és  a 
Polgármesteri  Hivatal  érintett  munkatársai  egyeztetést  folytatnak  az  adott  negyedév 
gazdálkodási-, és szakmai tevékenységéről.
5.2.) Az Intézményvezető az éves beszámoló keretében szöveges tájékoztatást köteles adni az 
intézmény éves szakmai munkájáról, annak eredményeiről. 



      
ELŐTERJESZTÉS

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
2009. január 28-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A Szentgotthárdi Oktatási Intézmény, mint egységes iskola

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  legutóbb a  293/2008.  sz. 
határozatával az alábbi döntéseket/javaslatokat hozta meg:

 a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 2009. évi önkormányzati támogatását – a 
kollégiumnak nyújtott támogatást nem számítva ‒ 30.000.000 Ft-ra csökkenti,

 a kollégiumi feladatok ellátáshoz az önkormányzati támogatást 8.000.000.- Ft-ra kell 
csökkenteni, ezzel egyidejűleg át kell tekinteni a kollégium működtetése kapcsán új 
irányok lehetőségét,

 a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézményben  az  előterjesztés  szerinti  18.237.790.-  Ft 
költségcsökkentést  fogadja  el  azzal,  hogy  tovább  kell  vizsgálni  az 
osztályösszevonások esetén lehetséges további megtakarításokat,

 a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézményben  a  nyelvi  előkészítő  oktatást  a  2009/2010. 
tanévtől szüntesse meg,

 a SZOI egységes iskolaként való továbbműködtetését  tervezi 2009. szeptember 01. 
napjától.

A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint 
fenntartó, a 2008. decemberi ülésén a 79/2008. számú határozattal az alábbi döntéseket 
hozta meg:

 a Szentgotthárdi Oktatási Intézményben 18.237.790,- Ft költségcsökkentést fogadott 
el azzal, hogy tovább kell vizsgálni az osztályösszevonások esetén lehetséges további 
megtakarításokat,

 a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézményben  a  nyelvi  előkészítő  oktatást  a  2009/2010. 
tanévtől megszünteti,

 a SZOI egységes iskolaként való továbbműködtetését  tervezi 2009. szeptember 01. 
időponttól.

A  fenntartó  Társulási  Tanács  legutóbb  tehát  –  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
javaslatára  -  a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézményben  18.237.790,-  Ft  költségcsökkentést 
fogadott  el.  A költségcsökkentés  következményeinek  oldásakor  szóba  került  az  egységes 
iskola  létrehozásának  lehetősége  is.  Az  előirányzott  költségcsökkentéssel  szemben  az 
egységes iskola létrehozásával nyerhető többlettámogatás csökkentheti az intézmények 
finanszírozási nehézségeit, az intézmény vezetése által meghozandó negatív intézkedések 
számát. 

A közoktatási  törvény 22.  §  (3)  bekezdése alapján a közoktatási  intézmény 
több különböző típusú közoktatási intézmény feladatait is elláthatja. A 33. § (1) 



szerint a többcélú intézmény lehet – többek között –  egységes iskola.  Az 
egységes iskola a törvény alapján többcélú intézménynek minősül, a pedagógiai 
feladatellátás  tekintetében  azonban  szervezetileg  egységes  intézmény,  a 
különböző  típusú  iskolák  feladatait  egységes  közös  és  ehhez  kapcsolódó, 
iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és követelményrendszer alkalmazásával 
látja el. Mindez azt jelenti, hogy olyan intézményről van szó, amely egységes 
tananyag  alapján  egységes  követelményeket  állít  a  tanulók  elé  (amelyben 
bármely iskolatípus feladata ellátható anélkül, hogy külön intézményegységet 
hoznának létre), vagyis:  az egységes iskola keretei között megvalósítható az 
általános  iskolai,  a  középfokú  nevelés-oktatás,  valamint  az  alapfokú 
művészetoktatás  –  egységes  pedagógiai  program és  egységes  helyi  tanterv 
alapján. Az egységes iskola létrehozásának számos indoka lenne, egyrészt a 
lentebb  kibontott  normatív  finanszírozási  rendszer  erősen  ezt  támogatja, 
másrészt egységes pedagógiai elvek alakíthatók ki az intézményben és további 
racionálisabb munkaerő-gazdálkodás irányába terelheti az intézményt.  

Az egységes iskola gondolatával párhuzamosan felmerült, hogyan kapcsolódhat 
ebbe bele az alapfokú művészetoktatási intézményegység: a közoktatási törvény 
33.  § (1)  b)  pontja  alapján  a  többcélú  intézmény  lehet közös  igazgatású 
közoktatási  intézmény is.  A  4)  bekezdés  kimondja,  hogy a  közös  igazgatású 
közoktatási  intézményben  egységes  vagy  összetett  iskola  feladatait  ellátó 
intézményegység  is  működhet.  A  (3)  bekezdés  szerint  az  egységes  iskola  a 
különböző  típusú  iskolák  feladatait  egységes  közös  és  ehhez  kapcsolódó, 
iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és követelményrendszer alkalmazásával 
látja  el.  Az  összetett  iskola  a  különböző  típusú  iskolák  feladatait  az  egyes 
feladatoknak megfelelő külön tananyag és követelményrendszer alkalmazásával 
valósítja  meg.  A 4).  bekezdés  lehetőséget  ad  arra,  hogy a  közös igazgatású 
közoktatási intézményben a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, - a törvény 
121.  §  (1)  bekezdésének  25.  pontjában  felsorolt  -  nem  közoktatási 
tevékenységet  ellátó  intézményegység  is  működhet.  A  121.§  (1)  25.  pontja 
felsorolja  nevelő  és  oktató  munkához  kapcsolódó,  nem  közoktatási 
tevékenységet,  így a művészetet  is.  Ezek alapján  a SZOI egy olyan közös 
igazgatású közoktatási intézmény lenne, amelyben az általános iskolai 
és  a  középfokú  (gimnáziumi)  oktatás  egységes  iskolát  alkotna,  de 
emellett az alapfokú művészetoktatási intézményegység, mint összetett 
iskola  feladatait  ellátó  intézményegység  működne  tovább  közös 
igazgatású közoktatási intézményben.

A többcélú  kistérségi  társulás  által  fenntartott  egységes  iskola 9-13.  évfolyamára  bejáró 
tanulók alapján járó támogatás  100 000 Ft/fő/év.  Ezen évfolyamok,  vagyis a  középiskolai 
évfolyamok után eddig nem volt igényelhető többlettámogatás. Mivel a SZOI-ban a nulladik 
évfolyam nem  indul  a  2009.  esztendőben,  csak  a  9-12.  évfolyam után  igényelhető  ez  a 
többlettámogatás,  amelynek hozzávetőleges összege a  SZOI vonatkozásában a  2009/2010. 
tanévben (70 fő bejáró után) 7 millió Ft,  a 2009. esztendőben időarányosan: 2.3 millió Ft.  (A 
támogatás csak olyan, a többcélú kistérségi társulás fenntartásában működő egységes iskola 9-



13.  évfolyamára  bejáró  tanulók  létszáma  után  igényelhető,  amelynek  az  intézmény 
székhelyétől különböző településen tagintézménye működik.) 

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ EGYSÉGES ISKOLÁBAN

A közoktatási törvény 20. §  (1) bekezdése alapján a közoktatás nevelő, valamint nevelő és 
oktató  intézményének  minősül a  szakiskola  és  szakközépiskola  is,  sőt,  a diákotthon  és 
kollégium is. A törvény alapján az egységes iskola a különböző típusú iskolák feladatait látja 
el. Mindezek alapján a III. Béla Szakképző Iskola is bevonható az egységes iskola keretei 
közé. A költségvetési törvény alapján amennyiben az egységes iskola része szakiskola is, úgy 
a szakiskola 9-10. évfolyamára, továbbá a szakképzés elméleti képzésére bejáró tanulók után 
vehető igénybe a támogatás. Ez a támogatás tehát a III. Béla Szakképző Iskola valamennyi 
bejáró  tanulója  (252  fő)  után  jár,  ami  a  2009/2010.  tanévben 25.200.000,-  forint 
többlettámogatást jelentene! 

A MAGYARLAKI ISKOLA, MINT TAGINTÉZMÉNY

A legutóbbi Társulási Tanácsi és Képviselő-testületi ülésen határozat született 
arról  is,  hogy  az  alapító  és  a  fenntartó  a  SZOI  egységes  iskolaként  való 
továbbműködtetését  tervezi  2009.  szeptember  01.  időponttól.  A  határozat 
alapján  megkezdődtek  a  szakmai  előkészületek  és  a  tárgyalások  egy 
vidéki közoktatási  intézmény tagintézménnyé válásáról,  hiszen ez az 
egységes iskola létrehozásának egyik törvényi előfeltétele.

A költségvetési  törvény  alapján  az  egységes  iskola  után  lehívható  többlettámogatás  csak 
olyan,  a  többcélú  kistérségi  társulás  fenntartásában  működő  egységes  iskola  9-13. 
évfolyamára bejáró tanulók létszáma után igényelhető, amelynek az intézmény székhelyétől 
különböző településen tagintézménye működik. A székhelytől különböző településen működő 
tagintézmény a Magyarlaki-Csörötneki intézményfenntartó társulás intézménye lehet, amely 
az általános iskolán túl magában foglal 2 óvodai telephelyet (Csörötnek, Magyarlak) is.

Az  iskola  tagintézménnyé  válásának  lehetőségét  már  a  2008.  augusztusában  elfogadott 
Kistérségi közoktatási feladatellátási , intézményhálózat –működtetési és –fejlesztési terv is 
tartalmazta.  A  Képviselő-testület  felhatalmazása  után  tárgyalások  kezdődtek  a  Társulás 
munkaszervezete  és  a  magyarlaki  intézmény  fenntartói  között,  erre  a  magyarlaki  és  a 
csörötneki  képviselő-testületek  is  felhatalmazást  adtak. Magyarlak  és  Csörötnek  Község 
Önkormányzatainak is érdeke lehet a tagintézményesítés. A magyarlaki iskola fenntartóinak 
eltökélt szándéka, hogy bár a tagintézménnyé válás lehetőségét nem zárják ki, az intézményt 
1-8. évfolyammal kívánják működtetni a jövőben is. 

Hamar körvonalazódott, hogy mi is az a megoldás, amely mindkét fél számára előnyös lehet. 
Az alapelvek, amelyekben mindkét Fél egyetértett, a következőkben foglalható össze:



• a  fenntartó  Társulási  Tanács  és  az  alapító  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a 
Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  tanulólétszámait  úgy  alakítja,  hogy  az  állami 
támogatásokhoz  szükséges  előírt  átlaglétszámnak  a  magyarlaki  általános  iskolai 
tagintézmény  megfeleljen,  hosszútávon  biztosítva  ezzel  az  (tag)intézmény 
fennmaradását,

• a  tagiskolává  válás  során  a  Magyarlak-Csörötnek  Általános  Iskola  és  Óvoda 
intézmény  jogutódlással  szűnik  meg,  valamennyi  alkalmazottját  a  jogutód 
Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  veszi  át  ->  a  pedagógusok  átvétele  során  a 
pedagógusok  munkaviszonya  változatlanul  fennáll,  a  munkáltatónak  jogutódlással 
történő megváltozása nem vezet a munkaviszonyuk megszűnéséhez,

• a  tagintézményesítést  követően egyetlen  intézményi  költségvetése  lesz  a 
Szentgotthárdi Oktatási Intézménynek, de a magyarlaki –csörötneki általános iskola és 
óvoda(ák) esetében külön kell vezetni a kiadásokat és a bevételeket,

• a  mindenkori  költségvetési  törvény  alapján  a  magyarlaki  és  csörötneki  iskolai  és 
óvodai  ellátás  után  igényelhető  alap-  és  kiegészítő  állami  támogatásokat  –  az 
intézményen  belül  -  a  magyarlaki-csörötneki  feladatellátásra  kell  elkülöníteni  és 
fordítani.  A  mindenkori  költségvetési  törvény  alap-  és  kiegészítő  állami 
támogatásaival  le  nem  fedett  fenntartási  költségeket  a  magyarlaki-csörötneki 
feladatellátás után Magyarlak és Csörötnek Község önkormányzatai, a szentgotthárdi 
intézmények  feladatellátása  után  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  köteles 
biztosítani a Társulás költségvetésén belül. 

Magyarlak-Csörötnek szempontjából is támogathatónak látszik a megoldás, hiszen:

• amennyiben  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott  egységes  iskola 
tagintézményeként,  1-8.  osztállyal  működne  tovább  a  magyarlaki-csörötneki 
intézmény  (2009.  szeptemberétől),  várhatóan  5.084.000,-  Ft  többletbevétel  lenne 
lehívható a következő tanévre az intézmény után,

• a fenti bevétel növekedésen túl a magyarlaki-csörötneki intézményfenntartó számára 
további előny, hogy az egységes iskolában való részvétel hosszabb távon megoldást 
jelent az intézmény normatívákhoz szükséges átlaglétszámainak megtartására! 

Szentgotthárd  szempontjából  is  összeállításra  kerültek  az  átszervezéssel  kapcsoltban 
adódó előnyök, hátrányok, ezek az alábbiak:

ELŐNYÖK / LEHETŐSÉGEK HÁTRÁNYOK / VESZÉLYEK
Lényegesen nagyobb állami támogatás, több 
bevétel: +32 millió Ft a következő tanévben!

Az  egyszemélyi  vezetőnek  nagy  a 
felelőssége,  az  általa  vezetendő  és 
irányítandó rendszer nagyon nagy

Az egységes 12 vagy 13 évfolyamos képzés 
így  az  összes  lehetőséget  biztosítja 
Szentgotthárdon.  Nincs  felvételi  8.  után,  a 
gyerek dönt, hogy melyik képzést választja a 
9.  évfolyamtól,  és  automatikusan 
intézményen  belül  továbbléphet  –  sokkal 
jobban  helyben  tarthatók  a  gyerekek, 
nagyobb az esély az ifjúság Szentgotthárdon 

Nagy tantestület.



tartására!
Az  átjárhatóság  horizontálisan  is  bővül:  a 
középiskolai  képzésben  a  tanulók 
intézményen  belül  jobban  irányíthatók 
képességeik és igényeik szerint a gimnáziumi 
képzés,  a  szakközépiskolai  vagy  a 
szakiskolai  képzés  felé,  a  már  középiskolai 
képzésben  lévők  számára  is  átjárhatóbbá 
válik  az  intézmény,  hiszen  az  egységes 
iskolában  már  nem  iskolát,  hanem  csak 
osztályt kell, hogy váltson a tanuló.

Pedagógusok ellenállása

Egy  kézbe  kerül  az  egész  iskolai  oktatás 
Szentgotthárdon.

Szülők ellenállása.

A szakos ellátottság még inkább biztosítottá 
válik:  a  középiskolai  tantestületek 
egységesek,  ez  nagyobb  mozgásteret  és 
könnyebb  tervezhetőséget  jelent  a 
tantárgyfelosztások  készítésénél.  Az 
egyetemi  végzettségű  pedagógusok  az 
intézmények  között  kölcsönösen 
rendelkezésre állnak.
Kistérségi szinten is egységesülő oktatás!
Az egységes iskola az összes intézmény, és 
főleg a nem kötelező feladatok (középiskolai 
képzés) jövőjét biztosítja.
Egy  jogszabály-tervezet  alapján  a  0. 
évfolyamot indítani kell az intézményben, ha 
a  szülők  igénylik.  Ez  a  képzés  2009. 
szeptemberétől  ugyan  a  gimnáziumban 
megszűnik,  de  a  III.  Béla  Szakképző 
továbbra  is  indít  nyelvi  előkészítő 
évfolyamot, tehát az egységes iskola keretein 
belül biztosított a képzés.
Nem adható  át  a  szakképző  /  a  középfokú 
oktatás a megyének!
Úgy lehet nagyobb normatívához jutni, hogy 
ezzel  nem  jár  „vérveszteség”,  további 
leépítés nem történik
Jól végiggondolt rendszer hozható létre.
Kibővülő  pályázati  lehetőségek!  Részvételi 
lehetőség  az  „Új  tudás  –  műveltség 
mindenkinek”  programban.  A  közoktatási 
infrastruktúra-fejlesztési  operatív programok 
hamarosan  kiírásra  kerülő  2.  fordulójában 
pedig már egy olyan intézménnyel pályázhat 
a  fenntartó,  amelyhez  hasonló  intézmények 
létrehozását  a  támogatás  odaítélésének 
feltételeként  szabták  meg  a  döntéshozó 
szervek  az  operatív  program  első 



fordulójában sok helyen az országban, pl. a 
dombóvári  kistérségben.  (kistérségi  oktatási 
központ kibővített képzési kínálattal)
Elébe  megy  a  nyolcosztályos  képzés 
problémájának.
Igazi  perspektíva  egy  gyermek  előtt  egy 
intézményen belül.
Átláthatóbb,  egységes  városi  oktatási 
rendszer.
Komplex, sokfajta képzést nyújtó intézmény 
egy helyen.
Tovább  erősíti  a  kistérségben  való 
gondolkodást.
A  magyarlaki-csörötneki  gyermekek 
automatikusan kerülhetnek be a gimnáziumi 
illetve szakképzős osztályokba.
Korszerű rendszer, amely elébe megy a mai 
igényeknek.

A pontos szakmai és pénzügyi feltételek kidolgozása már folyamatban van,  Magyarlak és 
Csörötnek Községek önkormányzatai is - a szentgotthárdi Képviselő-testülettel párhuzamosan 
-  tárgyalják  ezt  a  lehetőséget.  Sor  került  már  egy  hasonló  intézmény  meglátogatására  is 
Dombóváron, ahol az intézmény vezetése és a fenntartó képviselője is pozitív tapasztalatokról 
számolt  be  (ott  egy  kistelepülés  általános  iskolája  és  egy  szakképző  iskola  hozott  létre 
egységes iskolát néhány éve – most ennek kibővítésén dolgoznak).

Terveink  (és  javaslatunk)  szerint  az  átszervezés  pontos  szakmai  és  gazdasági 
feltételrendszere 2009. február közepéig elkészül, ezt követően a testületek és a fenntartó 
újra tárgyalja majd. Amennyiben ekkor kedvező döntés születik, sor kerül a törvényben 
előírt  szervezetek  /  közösségek  tájékoztatására  és  véleményük  megkérésére,  majd 
legkésőbb 2009. márciusában kerülne csak sor a végleges képviselő-testületi / fenntartói 
döntések meghozatalára.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni,  a  határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal  és  egyben 
javasolja a fenntartó Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy legkésőbb a 
2009.  februári  testületi  /  társulási  tanácsi  ülésre  kerüljön  kidolgozásra  az  alábbiak 
megvalósításának pontos szakmai és gazdasági feltételrendszere: 

a) a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  2009.  augusztus  01.  időponttól  olyan  közös 
igazgatású közoktatási intézményként kerüljön megszervezésre, amely magában foglal 
egy egységes iskolai intézményegységet és az összetett iskolára vonatkozó előírások 
szerint  magában  foglal  egy  alapfokú  művészetoktatási  intézményegységet  is. Az 



egységes iskolai intézményegység ellátja az általános iskolai képzést, a gimnáziumi 
képzést és a szakképzést is.

b) Magyarlak-Csörötnek  Általános  Iskola  és  Óvoda  intézmény  2009.  augusztus  01. 
időponttól a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény tagiskolájaként működik tovább.

Határidő: 2009. februári testületi / Társulási Tanácsi ülés
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető
            Pénzes Tibor igazgató
            Bedics Sándor igazgató

Szentgotthárd, 2009. január 20.

                                                                                Viniczay Tibor
                                                                                polgármester

Ellenjegyezte:
                      Dr. Dancsecs Zsolt
                               Jegyző



                                     ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2009. január 28-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Osztályösszevonás a SZOI-ban

Tisztelt Képviselő-testület!

A  legutóbbi  Társulási  Tanácsi  és  Képviselő-testületi  ülésre  megvizsgáltuk,  hogy  az 
osztályösszevonások lehetősége hol merülhet fel a SZOI-ban: a gimnáziumban nincs mivel 
összevonni a párhuzamos évfolyamokat, az alsó tagozatos évfolyamokon a létszámok és a 
szakmai  indokok alapján  (kéttannyelvű  oktatás,  nemzetiségi  okt.)  nem vonhatók  össze  az 
osztályok. Az általános iskolai felsős évfolyamokon a következő a helyzet:

• a jövőre 5. évfolyamosoknál még nincs információ arról, hogy hányan maradnak az 
általános iskolai osztályokban, jelenleg 91 fő 4. évfolyamos tanuló van. Amennyiben a 
nyolc  osztályos  képzésre  nagyobb  számban  vennének  fel  tanulókat,  az  ötödik 
évfolyamban  elég  lenne  már  csak  2  osztályt  indítani  –  itt  felmerülhet  az 
osztályösszevonás lehetősége.

• a jövőre 6. évfolyamosok már most is három osztályban vannak a Széchenyiben az 
átszervezés  következményeként,  ez  összesen  73  fő.  Ha  őket  összevonnánk  két 
osztályba,  akkor  az  egy  37  és  egy  36  fős  osztályt  jelentene.  Ilyen  magas 
osztálylétszám  szakmailag  nem  elfogadható,  bőven  túllépnénk  ezzel  a  30  fős 
maximális osztálylétszámot.

• a  jövőre  7.  évfolyamosok  jelenleg  83-an  vannak,  négy  osztályban,  tehát  itt  is 
felmerülhet az osztályösszevonás lehetősége. (Összesen három, egyenként 27-28 fős 
osztály jönne létre.)

• a jövőre 8. osztályosoknál is felmerülhet az osztályösszevonás gondolata, hiszen a 7. 
évfolyamon  jelenleg  mindösszesen  79  tanuló  4  osztályban  tanul,  ugyanakkor  az 
osztályösszevonás  lehetőségét  nem  javasoljuk,  hiszen  pedagógiailag  ez  egyáltalán 
nem támogatható:  továbbtanulás  előtt  állnak,  ráadásul  egyetlen  évre rúgnánk fel  a 
megszokott életüket.

A SZOI igazgatója az osztályösszevonások lehetőségét megvizsgálta az intézmény egyes 
évfolyamain.  Az  intézmény  vezetője  szerint  az  osztályok  alsó  és  felső  tagozaton,  vagy 
középiskolai  képzésen  belüli  összevonása  szakmai,  oktatás-nevelési  szempontból  ballépés 
lenne,  nem  csak  a  megemelkedő  osztálylétszámok,  hanem  az  osztályfőnök,  illetve  a 
szaktanárok  személyének  változása  miatt  is.  Az  ideális  és  eredményes  oktatás  alapja 
véleménye szerint az állandóság és kiszámíthatóság lehető legnagyobb mértékű biztosítása.



A  gimnáziumi  nyolcosztályos  és  ötosztályos  (nyelvi  előkészítő  évfolyammal  indult) 
évfolyamok esetében az osztályösszevonás nem lehetséges (a teljesen eltérő tantervek miatt), 
és az osztálylétszámok alapján nem is indokolt. 

Az összevonás elviekben az általános iskolai évfolyamokon merülhet fel, de csak a leendő 
5-8. évfolyamok esetében. Az alsó tagozaton a gyerekek kora, a már beindult, osztályonként 
elkülönülő új képzések (két tanítási nyelvű és nemzetiségi osztály) és az osztálylétszámok 
sem  indokolják  az  osztályok  összevonását.  Évfolyamonkénti  létszámok  a  SZOI  általános 
iskolai évfolyamain a 2008/09-es tanévben:

Évfolyam Tanulók száma Osztályok száma
1. 78 4
2. 95 4
3. 86 4
4. 91 4
5. 73 3
6. 83 4
7. 79 4
8. 92 4

A jövőre 5. osztályos tanulók tanulmányaikat vagy az általános iskola három felső tagozatos 
osztályában, vagy a nyolcosztályos gimnázium egy induló osztályában folytathatják, tehát az 
általános iskolai  osztályok száma a korábbi  négyhez képest  már eleve eggyel  csökken.  A 
nyolcosztályos  tagozaton  számolni  kell  általában  4-5  fő,  SZOI-n  kívülről  jelentkező,  jó 
képességű  tanulóval,  tehát  az  évfolyam  várható  létszáma  ezzel  96  fő.  Az  aktuális 
körülményeket figyelembe véve számolni kell még azzal is, hogy a környékbeli iskolákba 
járó  tanulók  szülei  5.  évfolyamtól  kezdve  a  SZOI  általános  iskolájába  szeretnék  járatni 
gyermeküket. Megfontolandó, hogy:

• a nyolcosztályos képzés a maximális, 30 fős osztálylétszámmal legyen-e feltöltve,
• osztályösszevonás esetén 30 fő feletti (32-33 fő) osztálylétszámok várhatóak,
• a  jelenleg  felső  tagozatos  tanulók  körében  egyre  több  a  problémás,  tanulásban 

akadályozott és gyenge képességű tanuló, 
• 30 fő feletti  osztályokban az átlagos színvonalú oktató-nevelő munka biztosítása is 

nehezebben biztosítható.

A jövőre  7.  évfolyamos  tanulók esetében  az  évfolyam  létszáma  alapján  felmerülhet  az 
osztályösszevonás  lehetősége  (a  jelenlegi  négy  helyett  három  osztály  lenne  28  fős 
átlaglétszámokkal),  viszont  az  alapképzés  utolsó  két  évében  így  a  tanulók  jelentős  része 
szaktanárt és osztályfőnököt is kellene, hogy váltson. Az új osztályba kerülés, tanárváltás a 
szülők  és  tanulók  legérzékenyebb  pontja,  tehát  egy  ilyen  döntés  várhatóan  az  érintettek 
felháborodását is kiváltaná.

A szakmaiságot és a helyi aktuális körülményeket figyelembe véve a SZOI igazgatója nem 
javasolja  az  általános  iskolai  osztályok  összevonását. Ehelyett  a  következő  tanévtől  a 
következő intézkedésekkel kívánja még tovább csökkenteni a túlórák számát:



• a csoportok összevonása technika tantárgyból az általános iskola felső tagozatán (ez a 
felső tagozaton heti 14 óra csökkenést eredményez),

• az emelt óraszámú német nyelvoktatás további átszervezése a felső tagozaton (heti kb. 
5-6 óra megtakarítás),

• napközis  csoportok  számának  csökkentése  (ez  a  várható  létszámoktól  függ,  de  a 
csoportok számának eggyel történő csökkentése heti 20-22 óra megtakarítást hozhat.

A fenti, igazgató által felvetett intézkedésekkel egyet lehet érteni, amelyek most szakmailag 
sokkal inkább alátámaszthatók, és hasonló vagy még magasabb mértékű megtakarítás érhető 
el általuk, mintha összevonnánk egy évfolyamon az osztályokat.

Ugyanakkor az osztályösszevonásokra visszatérve: egyelőre szakmailag nem mutatták még 
ki, hogy a kis létszámú osztályokban végzettek végül valóban eredményesebben tanultak-e, 
jobban teljesítettek-e és  a  kis  közösségben szerzett  ismereteik jobbak-e,  mint  a  30 fölötti 
osztályokban végzetteké. Ezt annál is inkább fontosnak gondolnánk, mert több olyan esetre is 
emlékszünk az elmúlt évekből, amikor meg egy – egy amúgy már a törvényi maximumot elért 
osztályba  az  utolsó  pillanatban  még  jelentkezett  néhány  tanuló  –  a  létszám túllépésének 
engedélyezését  azzal  kérték  az  intézmények,  hogy  szakmailag  semmiféle  gondot  és 
nehézséget nem fog okozni a tanításban/tanulásban a törvényi maximum túllépése, a nagy 
osztálylétszám.  Mindemellett  az  igazgatói  szakmai  érveit  természetesen  nem  célszerű 
figyelmen  kívül  hagyni,  nyilvánvalóan  ő  olyan  szemszögből  látja  ezeket  a  kérdéseket, 
melyekkel  kívülről  nem  lehet  vitatkozni.  Az  is  elfogadható  szakmai  érv,  hogy  kisebb 
osztálylétszámok mellett könnyebb a gyerekekkel foglalkozni. 

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

Határozati javaslat:

A/ Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézményben  a  2009/2010.  tanév  vonatkozásában  az  alábbi  évfolyamokon  javasol 
osztályösszevonást a fenntartó Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának:
………………….

B/ Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézményben a  2009/2010.  tanév vonatkozásában -  egyetértve  az  iskolaigazgató szakmai 
indokaival  -  nem  javasol  osztályösszevonást.  A Képviselő-testület  felkéri  az  intézmény 
igazgatóját, hogy az általa felvetett költségcsökkentéssel járó javaslatokat tételesen dolgozza 
ki: konkrétan mutassa be az érintett osztályokat és az elérhető megtakarításokat.

Határidő: azonnal illetve 2009. májusi testületi ülés.
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető
             Pénzes Tibor igazgató

Szentgotthárd, 2009. január 21.
                                                                              Dr. Gábor László
                                                                                 irodavezető



Ellenjegyezte:
                     Dr. Dancsecs Zsolt
                             Jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2009. január 28-i ülésére

                   Tárgy: Az egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját 
                                képező kiemelt célok meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.) 34. § - (1) és 
(4)  bekezdése  értelmében   a köztisztviselő  munkateljesítményét  munkakörének és  a 
közigazgatási  szerv  kiemelt  céljainak  figyelembevételével  meghatározott 
teljesítménykövetelmények  alapján  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  évente  mérlegelési 
jogkörében  eljárva  írásban  értékeli.  A  helyi  önkormányzat  esetében  a  teljesítmény-
követelmények alapját képező célokról a képviselő-testület dönt. 
A 2009. évre vonatkozóan a képviselő-testület által meghatározott célokat alapul véve, egyéni 
feladatkijelölést  követően  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlójának  a  köztisztviselő 
munkateljesítményét  –  a  munkakörének  és  a  közigazgatási  szerv  kiemelt  céljainak 
figyelembevételével,  meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapján  –  írásban  értékelni 
kell: a jegyző értékelését a polgármester, a többi köztisztviselő értékelését a jegyző végzi.

A teljesítménykövetelmények  alapját  képező  célok  meghatározásánál  indokolt  figyelembe 
venni  a  helyi  önkormányzat  választási  ciklusprogramjában,  illetve  az  éves  munkatervben 
megfogalmazottakat, emellett a határozatban aktuális kiemelt célok is megfogalmazódhatnak.

Az  1.  számú  melléklet  az  elmúlt  évekhez  hasonlóan  a  köztisztviselők 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2009. évi kiemelt célokat tartalmazza. 

Ha t á r o z a t i  j a v a s l a t 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 
szóló  1992.  évi  XXIII.  tv.  34.  §  -ának  (3)  bekezdésében  kapott  jogkörében  eljárva  a 
köztisztviselői  teljesítménykövetelmények  alapját  képező  2009. évi kiemelt  és  általános 
célokat - a polgármesteri hivatal köztisztviselői vonatkozásában - az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint határozza meg.  

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ktv. 34. § (6) bekezdése 
alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy:

a/ a mellékletben foglalt kiemelt célok alapján a jegyzőre vonatkozó 
teljesítménykövetelményeket állapítsa meg és a jegyző részére - írásos dokumentum 
formájában – adja át,



b/ a jegyző teljesítményértékelését 2009. december 31-ig végezze el, és annak 
eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa.

3.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  város  jegyzőjét, 
hogy a határozat mellékletében megfogalmazott  kiemelt  és általános célok alapján írásban 
határozza  meg  a  hivatal  köztisztviselőivel  szembeni  teljesítmény-követelményeket,  majd 
ennek értékelését végezze el.

Határidő: 
1. pont esetén: a közlésre azonnal

2/a. pont esetén 2009. február 28.

2/b. pont esetén 2010. januári soros képviselő-testületi ülés

3. pont esetében : 
- a köztisztviselői teljesítménykövetelmények elkészítése: 2009.február 28.
- a köztisztviselői teljesítménykövetelmények értékelése: 2009. december 31.

Felelős: 
1. pont esetén: Viniczay Tibor polgármester; Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
2/a-b. pont esetén: Viniczay Tibor polgármester
3. pont esetében: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2009. január 14.

  Dr. Dancsecs Zsolt 
     jegyző



1. sz. melléklet

Az egyéni köztisztviselői teljesítmények alapjait képező kiemelt célok meghatározása 
Szentgotthárd város Önkormányzatánál

A teljesítménykövetelmények alapjait képező kiemelt célok 2009. évben az alábbiak:

1.  A  költségvetési  hiány  csökkentése,  a  hatékony  feladatmegoldás.  A  város  pénzügyi 
egyensúlyának  biztosítása  érdekében  törekedni  kell  a  város  éves  költségvetésében 
meghatározott  feladatok  megvalósítására,  a  pénzügyi  lehetőségekkel  történő  felelős  és 
takarékos gazdálkodásra, az önkormányzati kintlévőségek minél nagyobb mértékben való 
behajtására, beszedésére.

2. Az önkormányzati  intézmények  illetve  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott 
intézmények racionális működésének elősegítése különösen a gazdaságos működtetés és a 
szakmai szempontok figyelembe vételével.  Olyan intézményi  struktúra  kialakítása,  ami 
összhangban van az önkormányzat pénzügyi lehetőségeivel. 

3. A kistérségi  szemlélet  erősítése,  kistérségi  stratégiák kialakítása,  a  kistérségben ellátott 
feladatok további bővítésére való felkészülés. 

4. Új,hatékony  önkormányzati  intézményi  ellenőrzési  rendszer  kialakításában  és 
működtetésében való részvétel, a FEUVE rendszer továbbfejlesztése.

5. Az  önkormányzati  vagyonkezelés  és  –hasznosítás  területén  új  megoldások  keresése,  a 
vagyonhasznosítás javítása 

6. Az  aktív  korú,  nem  foglalkoztatott  személyek  munkaerőpiaci  helyzetének  javítása, 
közmunka, közhasznú munka, illetve közcélú munka megszervezése. 

7. A kisebbségekkel, a civil szervezetekkel való  együttműködés erősítése.

8. A települési közszolgáltatás és kommunális feladatok maradéktalan, de költségtakarékos 
ellátása, új megoldások keresése.

9. A  beruházások,  fejlesztések,  felújítások  területén  pályázati  lehetőségek  megkeresése, 
amivel ezen munkák a legkevesebb önkormányzati ráfordítással megvalósíthatók.

10.Szentgotthárd idegenforgalmának fejlesztése,  az  idegenforgalmi koncepcióban foglaltak 
megvalósítása.



11.A városi  társadalom  egyes  csoportjai  –  így  különösen  az  ifjúság,  az  időskorúak,  a 
szociálisan  hátrányos  helyzetűek,  az  esélyegyenlőség  kapcsán  érintettek  -  életének 
figyelemmel kísérése, döntések kezdeményezése illetve meghozatala.

12. A fenntartható fejlődés,  a  környezettudatos új  megoldások támogatása – különösen az 
önkormányzati energiarendszerek javítása és átalakítása; a környezetvédelem segítése.

13. Az önkormányzat jogszabályokban foglalt feladatainak szakszerű ellátása, ennek javítása 
érdekében a hatósági munkában új megoldások keresése és megvalósítása - kiemelten a 
KET végrehajtása.

14.A hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő ellátása.

15.A lakossággal  való kommunikációban új  megoldások kialakítása.  A lakosság szélesebb 
rétegeinek bevonása a döntéselőkésztésbe. A lakossági kezdeményezések támogatása.

16.A nyilvánosság és tájékoztatás széleskörű biztosítása a városi honlapon, annak folyamatos 
és napi karbantartása, frissítése.

17.A  város  közterületeinek  használatára,  rendjére  vonatkozó  helyi  rendelet  előírásainak 
érvényre juttatása, a közterületek ellenőrzésének szigorítása.

18.Az Európai Parlamenti választások szakszerű, zökkenőmentes lebonyolítása.



E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2009. január 28.-i ülésére

Tárgy: 4/2008.(II.28) sz. ÖKT. Rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2008.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

1. A 2007.évi CLXIX.tv.5.sz. mellékletében központosított előirányzat
    terhére biztosított pótelőirányzat
- Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

   III. Béla Szakképző Iskola 586 e/Ft
   Ebből : személyi juttatás 455 e/Ft
               munkaadót terh.jár  131 e/Ft
Fedezete: Központosított előirányzat 586 e/Ft

2. Képviselő-testületi határozatok
Kiadási pótelőirányzat
- 301/2008.sz. határozat kötelezettséggel nem terhelt előirányzatok zárolása
  - Többcélú Kistérségi Társulás intézményei 56 803 

e/Ft
    Működési célú támogatásértékű kiadás
     SZOI Arany J Ált.Isk.Int.e. -  3 561 e/Ft
     SZOI Széchenyi I. Ált.Isk.Int.e. -  4 746 e/Ft
     SZOI Vörösmarty M Gimn.Int.e.-  1 812 e/Ft
     SZOI Takács J. Zeneiskola -  3 298 e/Ft
     SZOI -  11 900 e/Ft
     Játékvár Óvoda -  4 615 e /Ft
     Városi Gond. Központ -  26 871 e /Ft
    Fedezetük: Működési célú hitel zárolás - 56 803 e/Ft
  - Móra Ferenc Városi Könyvtár -  1 232 e/Ft
     Ebből: személyi juttatás -  424 e/Ft
                 munkaa.terh.jár. -  271 e/Ft
                 dologi k. -  537 e/Ft
     Fedezete: Intézményi működési bevétel 77 e/Ft
                     Működési c.átvett p.e.non-profit sz-től 60 e/Ft
                     Költségvetési támogatás zárolás -  1 369 e/Ft
    Fedezete: Működési célú hitel zárolás -  1 369 

e/Ft
   - Rendelőintézet
      Háziorvosi szolg. 1 030 e/Ft
      Ebből: személyi juttatás 64 e/Ft
                 munkaa.terh.jár. -  67 e/Ft
                 dologi k. 1 033 e/Ft



     Fedezete: Intézményi működési bevétel 303 e/Ft
                     TB. Finansz. 752 e/Ft
                     Költségvetési támogatás zárolás -  25 e/Ft
      Ügyeleti szolg./ dologi k./ 221 e/Ft
      Fedezete TB. Finansz 221 e/Ft
      Munkaeü.ell. -  42 e/Ft
      Ebből: személyi juttatás 96 e/Ft
                 munkaa.terh.jár. 30 e/Ft
                 dologi k. -  168 e/Ft
     Fedezete: Intézményi működési bevétel 895 e/Ft
                     Költségvetési támogatás zárolás -  937 e/Ft
     Járóbeteg szakellátás -  12 772 

e/Ft
     Ebből személyi jutt. -  5 659 e/Ft
               munkaa.t.jár -  3 173 e/Ft

                     dologi k. -  3 940 e/Ft
     Fedezete: Intézményi működési bevétel 159 e/Ft
                     TB. Finansz.zárolás -  6 664 

e/Ft
                     Költségvetési támogatás zárolás -  6 267 

e/Ft
      Fogászati szakellátás -  380 e/Ft
     Ebből személyi jutt. -  181 e/Ft
               munkaa.t.jár -  3 e/Ft

                     dologi k. -  196 e/Ft
     Fedezete TB. Finansz. Zárolás -  459 e/Ft
                    Költségvetési támogatás 79 e/Ft
      Védőnői szolg. -  3 041 e/Ft
     Ebből személyi jutt. -  1 805 e/Ft
               munkaa.t.jár -  605 e/Ft

                     dologi k. -  631 e/Ft
     Fedezete TB. Finansz. Zárolás -  807 e/Ft
                    Költségvetési támogatás zárolás -  2 234 

e/Ft
    Fedezetük: Működési célú hitel zárolás -  9 384 

e/Ft

3. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
Kiadási pótelőirányzat
- Városrészi önkormányzatok részére biztosított keret felhaszn.
  Város és községgazd. /dologi k/ 44 e/Ft
  Fedezete: Működési céltartalék zárolás - 44 e/Ft

4. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat
     módosítása

a./Polgármesteri hivatal
  - Parkfenntartás /dologi k./ 508 e/Ft
    Fedezete: Intézményi működési bevétel 508 e/Ft
  - Közutak, hidak üzemeltetése /dologi k./ 79 e/Ft
    Fedezete: Intézményi működési bevétel 79 e/Ft



  - Saját v.bérelt ing.haszn. /dologi/ 425 e/Ft
      Felhalm.bev.u.ÁFA befiz.
    Fedezete:Ingatlan értékesítés 425 e/Ft
  - Int.takarítás, karbantartás /dologi k/ 3 637 e/Ft
    Fedezete: Intézményi működési bevétel 3 637 e/Ft
  - Belföldi értékpapirok kiadásai 300 000 e/Ft
     Gyógyfürdő fejlesztés támogatás p.e.lekötés
    Fedezete Felhalmozási céltartalék zárolás -  300 000 e/Ft

  - Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 92 e/Ft
     Ebből: spec.c.tám.. 50 e/Ft
                 személyi jutt. -  5 e/Ft
                dologi k 47 e/Ft
    Fedezete: Működési c.átvett p.e.non-profit sz.-től 70 e/Ft
                    Intézményi működési bevétel 22 e/Ft
  - Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 12 e/Ft
    Fedezete: Intézményi működési bevétel 12 e/Ft
  - Cigány Kisebbségi Önkormányzat /dologi k/ 6 e/Ft
    Fedezete: Intézményi működési bevétel 6 e/Ft
  - Vízkárelhárítás /dologi k./ 121 e/Ft
    Fedezete: Intézményi működési bevétel 121 e/Ft
  - Város és községgazd /dologi k./ 215 e/Ft
    Fedezete: Intézményi működési bevétel 215 e/Ft
  - Közvilágítás /dologi k./ 395 e/Ft
    Fedezete: Intézményi működési bevétel 146 e/Ft
                    Város és községgazd./dologi k./ -  249 e/Ft
  - VASIVÍZ fejlesztési támogatás 1 074 

e/Ft
    Fedezete: Önkorm.vagyon üzem., koncessz.sz.bev. 1 074 

e/Ft
  - Köztisztaság /dologi k./ 726 e/Ft
    Fedezete: Intézményi működési bevétel 586 e/Ft
    Város és községgazd /dologi k./ -  140 e/Ft
  - Verseny és élsport /dologi k./ 367 e/Ft
    Fedezete: Intézményi működési bevétel 367 e/Ft
  - Máshová nem s.kult.tev. /dologi k./ 37 e/Ft
    Fedezete: Intézményi működési bevétel 37 e/Ft
   - Városrészi klubok 32 e/Ft
     Ebből: dologi k 134 e/Ft
                 spec.c.tám. -  102 e/Ft
    Fedezete: Intézményi működési bevétel 32 e/Ft
  - Erdőgazdálkodás 
     Ebből személyi jutt. -  2 e/Ft
               munkaa.t.jár 2 e/Ft
  - Rendsz.szoc.pénb.ell.
     Ebből: munkaa.t.j. 591 e/Ft
                dologi k 63 e/Ft
                spec.c.tám. -  654 e/Ft
  - Munkanélküli ellátás /spec.c.tám./ 146 e/Ft



    Fedezete: Eseti pénzbeni ellátások -  146 e/Ft
  - Önkorm. Lakások felújítása  /dologi k./ 87 e/Ft
    Fedezete: Intézményi működési bevétel 87 e/Ft
  - Város és községgazd /dologi k./ 15 e/Ft
    Fedezete: Intézményi működési bevétel 15 e/Ft
  - Út és közműépítés rövid lej.hitel kamat 435 e/Ft
    Fedezete: Arany J.Ált.I.villanhál.korsz.hitel kamat zárolás -  170 e/Ft
                    Beruházási célhitel kamat -  65 e/Ft
                    Befektetett pü.eszk.kamata 200 e/Ft

b./ III.Béla Szakképző Iskola 20 826 
e/Ft

     Ebből: felhalm.kiad. 12 079 e/Ft
                 dologi k. 8 747 e/Ft
    Fedezete:2006 évi felhalm pénzmaradvány 1 433 e/Ft
                   2007 évi felhalm pénzmaradvány 3 286 e/Ft
                   tám.ért.felhalm.bev.elkül.alapoktól 7 360 

e/Ft
                   intézményi működési bevétel 1 657 

e/Ft
                   tám.ért.műk.bev.elkül.alapoktól 70 e/Ft
                   műk. célra átvett p.e. non-profit sz-től 60 e/Ft
                   műk. célra átvett p.e vállalk 6 960  e/Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2008. évi költségvetés 
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Szentgotthárd, 2009.január 20
. 

                                                                                        Dr Dancsecs Zsolt
                                                                                                 Jegyző



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
      /2009. sz. (---)  ÖKT. rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.28.)
ÖKT. rendelet /továbbiakban: rendelet/ módosításáról

/

1.§.

A rendelet 2.§.(1) helyébe a következő lép:

      „A 2008. évi költségvetés kiadási főösszege  2.449.407,4 e/Ft, /2.sz., 3.sz.  melléklet 
szerinti részletezéssel  a  módosított   előirányzat     - 43 968  e/Ft-tal csökken/.
A 2008.  évi  költségvetés  bevételi  főösszege  1.905.924,4 e/Ft.  /4.sz.  melléklet  szerinti 
részletezéssel a módosított előirányzat 23 588 e/Ft-tal nő/.

      A 2008. évi költségvetés hiánya  543.483 e/Ft /4.sz. melléklet szerinti részletezéssel a 
módosított előirányzat - 67 556 e/Ft-tal csökken/.”

2.§.

(1) A rendelet 6.§. (5) bekezdése a következők szerint módosul:

     A működési céltartalék – 44 e/Ft-tal 4.031 e/Ft-ra csökken, a felhalmozási céltartalék - 300 
000 e/Ft-tal 0,3 e/Ft-ra csökken.

(2) A rendelet ezen bekezdése egyebekben nem változik.

3.§.

A rendelet egyebekben nem változik.

4.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.



Viniczay Tibor                               Dr. Dancsecs Zsolt
         polgármester                                                    jegyző 

Kihirdetés napja:

                                                      E L Ő T E R J E S Z T É S
                   
                                        a Képviselő-testület 2008.január 28-i ülésére.

Tárgy: :Szentgotthárd város Pável Á. ltp-Hunyadi u. dél-keleti lakótömb helyi építési 
             szabályzat és szabályozási terv módosítása.

                                            Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd város Pável Á. lakótelep-Hunyadi utca délkeleti lakótömb Szabályozási Tervét 
és Helyi Építési Szabályzatát az önkormányzat képviselő testülete 15/2008. (V. 5.) sz. ÖKT 
rendelettel fogadta el, ezzel kiegészítette a 27/2007. (IX.27.) ÖKT rendeletet.
Az elfogadott anyag megküldése után érkezett a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság véleménye, erre tekintettel  a HÉSZ egyes bekezdésein változtatni 
kellene.

Az Igazgatóság az elfogadott rendelet védőterületek, védősávok fejezeti részében, a 149.§. (2) 
bekezdésében leírtak helyett javasolják a mellékelt, általuk leírtak szerinti kikötéseket kérik a 
rendeletben megállapítani, valamint kiegészítenék a (3) melléklet szerinti feltételekkel.

A 149.§. (2) bekezdés eredeti szövege:
• Az árvízvédelmi töltés mentett oldalán a töltéslábtól számított 100,0 m-en belül nyitott 

munkagödröt, vagy megfelelő műszaki védelem nélkül talajszint alatti létesítményt 
építeni nem lehet.

A 149.§. (2) bekezdés Igazgatóság által módosításra javasolt szövege:
• Az árvízvédelmi töltés és fal mentén a hullámtéren a lábvonaltól számított 60,0 m-en, 

a mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt nyitni nem szabad. Kivételes 
egyedi esetben részletes talajfeltárás és szivárgási vizsgálat alapján a vizügyi hatóság 
(Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) külön 
előírásainak betartásával lehetséges anyaggödör nyitása. 



A 149.§. a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
• Munkagödröt nyitni az elsőrendű árvízvédelmi vonal mentén az árvízvédelmi 

töltéslábtól, illetve támfaltól számított  10-10 m területsávon belül a vízügyi hatóság 
( NYUDUKÖTEVIFE ) esetenkénti külön előírásaival lehet.

A javaslat tehát egy szakmai szerv szakszerű közreműködése esetén teszi lehetővé bizonyos 
feladatok elvégzését a Rendelet e fejezetében szabályozott területen. 
 
A rendelet módosításával kapcsolatban a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási  
Hivatal Állami Főépítésze a 147-6/2008. szám alatti levelében észrevételt nem tett.

A javaslat beérkezését követően mindig egy hosszas egyeztetési eljárás kezdődik valamennyi 
érintett hatósággal, szervezettel, aminek jelentős átfutási ideje van. Az egyeztetések mostanra 
fejeződtek be, emiatt lehet az ügyet  testületi döntésre csak most előterjeszteni.

Javaslom a rendelettervezet elfogadását. 

Szentgotthárd, 2009. január 12.

                                                                              Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                     jegyző



Szentgotthárd város önkormányzata képviselő-testületének 
…/2009. (….) számú ÖKT rendelete 

Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatának        
 egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 28/2007.(IX.27.) ÖKT rendeletének 

(továbbiakban Rendelet) módosításáról.

1.§.

(1) A Rendelet 149.§. (2) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép és a szakasz (3)  
bekezdéssel egészül ki. 

„(1) Az árvízvédelmi töltés és fal mentén a hullámtéren a lábvonaltól számított 60,0 m-en, a 
mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt nyitni nem szabad.  Kivételesen 
egyedi esetben részletes talajfeltárás és szivárgási vizsgálat alapján  csak a vízügyi 
hatóság  külön előírásainak betartásával lehetséges anyaggödör nyitása.”

(2) A Rendelet 149.§.-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki. 

 „(3) Munkagödröt  nyitni  az  elsőrendű  árvízvédelmi  vonal  mentén  az  árvízvédelmi 
töltéslábtól,  illetve  támfaltól  számított  10-10  m  területsávon  belül  a  vízügyi  hatóság 
esetenkénti külön előírásaival lehet.”

2. §.

(1) A Rendelet egyebekben változatlanul érvényes.

(2) A jelen rendeletmódosítás kihirdetése napján lép hatályba. 

................................. ……………………
Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
polgármester jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a Képvisel testület 2009. január 28-i ülésére

Tárgy: Területvásárlási kérelem (Pável Á. ltp. 1. szám alatti tulajdonosok kérelme)

Tisztelt Képvisel testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzat  1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi  1400/25 
hrsz-ú, 9065 m2 alapterületű, kivett közterület megnevezésű belterületi ingatlan. (térkép 1. sz. 
melléklet)

A Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 1. szám alatti tulajdonosok (1400/27, 1400/28, 1396/2 hrsz-hoz 
tartozó  tulajdonosok)  a  mellékelt  kérelemmel  (2.  sz.  melléklet)  fordultak   a  Képviselő-
testülethez,  hogy  a  mellékelt  térképvázlat  alapján  (3.sz.  melléklet)   az  1400/25  hrsz-ú 
ingatlanból a ferde vonalazással megjelölt kb. 360 m2-es területrészt szeretnék megvásárolni 
ugyanolyan vételáron, mint a Pável Á. ltp. 2. szám alatti tulajdonosok tehetik.
Kérelmezők előadták, hogy az említett területet a lakások használatba vételétől kezdődően – 
1978  –  használják,  gondozzák,  beültették  élősövénnyel,  fákkal,  virágokkal,  így  az 
Önkormányzatnak  ezen  területrész  gondozására  semmilyen  költséget  nem  kellett  és  kell 
fordítania.
Álláspontjuk  szerint  jogilag  megnyílt  már  a  lehetőségük  arra,  hogy  a  területrész 
tulajdonjogának  elbirtoklással   való  megszerzését  egy  elbirtoklási  peres  eljárásban 
érvényesítsék, és a területrész így kerüljön a lakók tulajdonába.
Azonban a  lakók és  az  Önkormányzat  jónak mondható  viszonyára  tekintettel  a  társasház 
tulajdonosok úgy döntöttek, hogy peres eljárás helyett egy mindkét fél számára elfogadható 
vételárért –amely figyelembe veszi az eddigi időszakban a lakók által a fásításra, füvesítésre, 
valamint a folyamatos karbantartásra fordított költségét- megvásárolnák az ingatlanrészt.

Építéshatósági tájékoztatás:
A város Helyi Építési Szabályzatának, valamint szabályozási tervének egységes szövegéről 
szóló, többször módosított 28/2007.(lX.27.) ÖKT rendelet ( továbbiakban: HÉSZ) lX. fejezete 
vonatkozik a Pável Ágoston lakótelep - Hunyadi utca délkeleti lakótömb területére. 

A HÉSZ 136.§(2) bekezdése értelmében a szabályozással érintett területen - többek között - 
telket  alakítani,  a  telekalakításra  hatósági  engedélyt  adni  csak  az  Archigraf  Bt.  970-
SZT1/2006.  törzsszámon  készített  dokumentáció  2.2.  számú  szabályozási  terve  (4.sz. 
melléklet) előírásai szerint szabad.

Az önkormányzat  vagyonrendelete  szerint  a  közterületek a  forgalomképtelen vagyonkörbe 
tartoznak és  ilyen  jellegű  terület  értékesítése  csak  az  adott  területnek  a  forgalomképtelen 
vagyonkörből való kivétele után lehetséges – ehhez  a vagyonrendelet 1. számú melléklete 
szerinti vagyonleltár módosítása  szükséges.
Amennyiben a T. Testület az ingatlanrész értékesítése mellett dönt, úgy javasolni fogjuk a 
Vagyonrendelet 1. sz. mellékletének módosítását.

Vagyonrendeletünk értelmében a képviselőtestület a belterületi ingatlanok esetében független 
forgalmi értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről. 
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Itt megjegyeznénk, hogy a korábban értékesítésre kijelölt Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 2. szám 
társasház előtti terület értékbecslését ugyan 2008. október 17-én elvégeztettük, de abban az 
értékbecslésben kimondottan csak a megjelölt terület értékbecslése történt meg, és nem az 
egész 1400/25 –hrszú ingatlané. (Az értékbecslés címlapján is szerepel, hogy a szakvélemény 
a dátumozástól két hónapig használható fel.)
Így ezek szerint új értékbecslést kellene készítetnünk a Pável Á. ltp. 1. sz. alatti társasház 
előtti területre is.
Az ingatlan vételárát tekintve viszont abban biztosak lehetünk, hogy a Pável Á. ltp. 1. sz. 
előtti terület is értékesebb, mint a korábbi Pável Á. ltp. 2. szám előtti területre Testület által 
megállapított végleges vételár:  bruttó 1.100.-FT/m2 (Értékbecslés alapján: bruttó 6.900.-
FT,). 
Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy az értékbecslés költsége várhatóan bruttó 40-50000.-Ft, a 
megosztás  költsége  bruttó  60  –  70.000.-Ft.  Javasoljuk,  hogy   ezen  költségeket  teljes 
mértékben  a  kérelmező  felek  viseljék.  Az  ingatlan  elbirtoklása  érdekében  a  kérelmezők 
valóban  indíthatnának  pert  és  a  bírósággal  kimondathatnák  az  ingatlanrész  elbirtoklását, 
hiszen ennek feltételei ma már fennállnak. Ennek elkerülése érdekében a kérelemben foglalt 
ajánlat támogatását javasoljuk a t. Testületnek.

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad ahhoz, 
hogy a szentgotthárdi, 1400/25 hrsz-ú, 9065 m2 alapterületű, kivett közterület megnevezésű, 
1/1  arányban  az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  ingatlanból  a  szentgotthárdi  1400/27, 
1400/28, 1396/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai részére a - területre vonatkozó Szabályozási 
tervvel összhangban -  a  szentgotthárdi  1400/27,  1400/28,  1396/2 hrsz-ú ingatlanok északi 
oldala előtt  kb. 360 m2-es területrész kiméretésre és értékesítésre kerüljön. 
Az ingatlanrészek eladási  árát  forgalmi értékbecslés alapján a  következő ülésen határozza 
meg.

2./  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szentgotthárdi  1400/27, 
1400/28, 1396/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak kérelmét nem támogatja, a szentgotthárdi, 
1400/25  hrsz-ú,  9065  m2 alapterületű,  kivett  közterület  megnevezésű,  1/1  arányban  az 
Önkormányzat  tulajdonában  álló  ingatlanból  a  kérelemben  megjelölt  területrészt  nem 
értékesíti.

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

Szentgotthárd, 2009. január 20.

                                                                                          Fekete Tamás
   műszaki irodavezető

Ellenjegyzem :
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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3.sz. melléklet:
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4.sz. melléklet:
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TÁJÉKOZTATÓ
A képviselő-testület 2009. január 28-i ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

A köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvény  34.  §-a  szabályozza  a 
köztisztviselő teljesítményének értékelését, minősítését, mely így szól:

34. § (1) A köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv 
kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján 
a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli.

A  jegyző  esetében  a  polgármester  állapítja  meg  a  meghatározott 
teljesítménykövetelményeket,  értékeli  a  teljesítményt,  és  az  értékelésről  tájékoztatja  a 
képviselő-testületet.

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  2008. évi teljesítménykövetelményének meghatározására  az 
alábbiak szerint került sor:

1. Ismerje az önkormányzatiság és a hatósági munka területét szabályozó régi és új 
jogszabályokat,  kövesse  azok  változásait.  Vegyen  részt  a  köztisztviselői 
vezetőképzéseken, jegyzői értekezleteken.

2. Úgy szervezze és vezesse a Polgármesteri Hivatal munkáját, hogy az apparátus a 
jogszabályokban meghatározott kötelező, valamint önként vállalt önkormányzati 
és  hatósági  feladatok  hatékony,  szakszerű,  a  Ket.  előírásainak  megfelelő, 
ügyfélközpontú ellátásával végezze munkáját. Folyamatosan koordinálja az egyes 
szervezeti egységek munkáját, a munkaszervezési feladatokat végezze el. Vezesse 
úgy a Polgármesteri Hivatalt, hogy annak valamennyi dolgozója kész legyen saját 
területén a kiemelt célok rá eső részének megoldására!

3. Fordítson  kiemelt  figyelmet  a  hivatali  folyamatok  minőségbiztosítási 
követelményeknek  megfelelő  ellátására,  a  lakossággal  való  kommunikáció 
javítására, új megoldások kialakítására!

4. Kísérje  figyelemmel  az  önkormányzati  intézmények  és  a  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  által  fenntartott  intézmények  munkáját,  tegyen  javaslatot  a  kistérségi 
szinten racionálisabban ellátható feladatok kistérségi megszervezésére! Szervezze 
meg  olyan  intézményi  struktúra  kialakítását,  amely  összhangban  áll  az 
önkormányzat pénzügyi lehetőségeivel!

5. Az  önkormányzat  rendelkezésére  álló  törvényes  jogi  eszközök  segítségével 
szervezze  meg  az  önkormányzati  kintlévőségek  behajtását,  a  hatékonyabb 
vagyongazdálkodást!

6. Vegyen részt Szentgotthárd idegenforgalmának fejlesztésében, kísérje figyelemmel 
az idegenforgalmi koncepcióban foglaltak megvalósítását.

Megállapítottam,  hogy  Dr.  Dancsecs  Zsolt  jegyző  a  fenti  követelményeknek 
maradéktalanul  eleget  tett.  Munkájához  szükséges  jogszabályismerete  magas  szintű, 
alapos.  Az  önkormányzat  hivatalának  szakmai  vezetését  –  a  polgármesterrel 
folyamatosan  egyeztetve  –  következetesen  végzi.  A  feladatmegoldás  színvonala, 
motivációja,  valamint  együttműködése  kiemelkedő,  szakmai  munkavégzését 
kiemelkedőnek ítélem.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jegyző 2008. évi teljesítményértékelésről 
szóló tájékoztatásomat , az abban foglalt megállapításokat szíveskedjen tudomásul 
venni.

Határozati javaslat

Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő-testülete a jegyző 2008. évi 
teljesítményértékelésről szóló tájékoztatást megismerte, az abban foglaltakat tudomásul 
veszi. 

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2009. január 19.

Viniczay Tibor 
 polgármester

Ellenjegyzés: 

Előterjesztés
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a Képviselő-testület 2009.  január 28-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2009.  évi  költségvetési  koncepcióját  2008. 
novemberében, a 2009. évi költségvetés előkészítését a novemberi és januári rendkívüli ülés 
keretében, valamint a decemberi ülésén tárgyalta a Képviselő-testület.

Az Országgyűlés 2008. december 15-én fogadta el a Magyar Köztársaság költségvetéséről 
szóló 2008. évi CII. törvényt.  
A költségvetési törvény rögzíti az önkormányzatokat megillető normatívákat és az elvonás 
mértékének  számítását.   Az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Minisztérium  honlapján 
megjelent tájékoztató alapján vettük figyelembe a rendelet-tervezet készítésekor a normatív 
állami hozzájárulás címén számítható bevételeket és a jövedelemkülönbség mérséklése címén 
történő elvonást. 
Fentieket figyelembe véve a normatív kötött felhasználású támogatás összege 28.837 e/Ft-tal, 
a normatív állami támogatás 6.744 e/Ft-tal, a központosított előirányzatok összege 47 e/Ft-tal 
növekedett, a jövedelemkülönbség mérséklése miatti elvonás 614 e/Ft-tal nőtt a költségvetési 
koncepcióban szerepeltetettekhez képest.
Az  önkormányzatot  megillető  helyben  maradó  SZJA 113.145  e/Ft,  ami  a  koncepcióban 
tervezetthez képest 15.345 e/Ft-tal növekedett.

A költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71.§ (1) 
bekezdése  értelmében  a  polgármester  február  15-ig  nyújtja  be  a  Képviselő-testületnek. 
Hivatkozott rendelkezésnek megfelelően került a rendelet-tervezet előterjesztésre. 

A  2009.  évi  költségvetés  előkészítésével  kapcsolatban,  ill.  a  költségvetési  koncepció 
tárgyalását követően hozott Képviselő-testületi határozatok átvezetése a következők szerint 
történt:

RENDELŐINTÉZET
267/2008. sz. határozat 1.) pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet tekintetében  a  
következő intézkedéseket rendeli el:
A jelenlegi struktúra megtartása mellett kiadás csökkentésként:
-  az ügyeleti gépkocsival kapcsoltban szükséges pályáztatásra felkéri az intézmény vezetőjét.
-  a  jelenleg  működtetett  szakellátások  részletes  felülvizsgálatára  felkéri  az  intézmény  
vezetőjét.
Továbbá:
293/2008. sz. határozat 9.) pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet esetében 2009.  
évi önkormányzati támogatást 20.000.000,- Ft-ra csökkenti. Felkéri az Intézmény vezetőjét,  
hogy készítse a tervezetet, mely tartalmazza azon szolgáltatásokat (ellátásokat) melyeket az  
intézmény  2009.  év  folyamán  megszüntet,  vagy  a  jelenlegi  szolgáltatási  szint  megtartása  
esetén a költségeket és kiadásokat ehhez a támogatási szinthez igazítja.

-  Az  ügyeleti  ellátáshoz  szállítási  szolgáltatás  végzése  tárgyban  a  közbeszerzési  eljárás 
megindításra került. Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 2009. január 16-án 
megjelent, ill. az Önkormányzat honlapján is elérhető.  
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-  Az  Intézményvezető  a  267/2008.  és  a  293/2008.  sz.  határozatokban  meghatározottak 
vonatkozásában megküldött levelét az előterjesztéshez mellékeljük.
A 2009. évi költségvetési rendelet tervezetben a Rendelőintézet önkormányzati támogatását 
20.000.000,- Ft-tal szerepeltettük.

INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
270/2008. sz. határozat:
a.)  A  Képviselő-testület  a  2009.  évi  költségvetésben  a  bevételek  növelésére  a  következő  
javaslatokat teszi:
2./ pont: Ingatlanértékesítés tervezése minimum 100 millió forint nagyságrendben történjen,  
és legalább 10-15 lakás értékesítési lehetőségét is vizsgálni kell.
5./ pont: A polgármesteri javaslatban szereplő működési kiadás csökkentés közel 120 millió  
forintos mértékét további 80 millió forinttal, 200 millió forintra egészíti ki.

A 2009.  évi  költségvetési  rendelet  tervezetben  ingatlan  értékesítés  címén  200.000 e/Ft-ot 
tervezetünk,  az  önkormányzati  lakásértékesítés  előirányzatot  pedig  20.000  e/Ft-tal 
megemeltük.
A 2009.  évi  költségvetési  törvényben  meghatározott  önkormányzati  bevételek  (normatív 
állami  támogatások),  valamint  a  Képviselő-testületi  határozatok  átvezetése  (kiadás 
csökkentések) után működési célú hitelként a koncepcióban szereplő 479.825 e/Ft 153.360 
e/Ft-tal került csökkentésre 326.465 e/Ft-ra, a felhalmozási célú hitel összege 262.581 e/Ft-ról 
119.258 e/Ft-ra csökkent (143.323 e/Ft-tal). 
Fentiek alapján költségvetésben szerepelő hiány mértéke 445.723 e/Ft.

VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT

272/2008. sz. határozat 5.a/ pont:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  alapító  okirat  szerinti  
alapító  megszünteti  a  Városi  Gondozási  Központ  keretein  belül  működő,  idősek  átmeneti  
elhelyezését  nyújtó,  gondozóházi  ellátást,  a  jelenlegi  ellátottakra  tekintettel  lépcsőzetes  
rendszerben.

Az Intézményvezetővel  egyeztetve  megvizsgáltuk  mind kiadási,  mind bevételi  oldalon  az 
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás megszüntetésének hatásait, melyre tekintettel a 2009. évi 
költségvetésben  a  Városi  Gondozási  Központ  önkormányzati  támogatását  51.070  e/Ft-ról 
40.000 e/Ft-ra csökkentettük.

MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
293/2008. sz. határozat:
1.) pont: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi  
Könyvtárban  1  fő  könyvtáros  álláshelyet  megszüntet.  Az  intézmény  engedélyezett  teljes  
munkaidőben foglalkoztatott alkalmazotti létszáma 2009. január 1-től 8 főről 7 főre csökken.
…a Móra Ferenc Városi Könyvtár esetében a 2009. évi támogatás mértékét 2.000 e/Ft-tal  
22.632 e/Ft-ról 20.632 e/Ft-ra csökkenti.

A  2009.  évi  költségvetési  rendelet  tervezetünkben  a  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár 
önkormányzati támogatását – figyelembe véve az állami támogatás változást is – 20.080 e/Ft-
ra csökkentettük.
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
293/2008. sz. határozat:
2.)  pont:  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  
Hivatal tekintetében az előterjesztésben részletezettek szerint a működési kiadás csökkentését  
a 2009. évi koncepcióban szereplő összeghez képest a következők szerint változtatja:
- A képviselő-testület az önkormányzati igazgatási tevékenység címszó alatt szereplő összeget  
8.849 e/Ft-tal csökkenti.
-  Az önkormányzati  igazgatási  tevékenységnél átgondolásra javasolja a Képviselő-testület,  
hogy az önkormányzat a jövőben egy alpolgármesterrel működjön.
-  A  Képviselő-testület  kezdeményezi  a  külső  szakértői  és  egyéb  megbízási  díjnak  a  
felülvizsgálatát az önkormányzati igazgatási tevékenység csoportnál.

Az  önkormányzati igazgatás előirányzaton a költségvetési koncepcióban szereplő 302.849 
e/Ft kiadási összeget a költségvetési rendelet tervezetben 294.000 e/Ft-tal szerepeltetjük.

Az alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők  tiszteletdíjáról szóló  1994.  évi  LXIV.  törvény  rendelkezéseit  idézzük  az 
alábbiakban:

1990. évi LXV. tv. 34.§:
"34.  §  (1)  A képviselő-testület  -  a  saját  tagjai  közül,  a  polgármester  javaslatára,  titkos 
szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ, 
alpolgármestereket  választhat.  Az  alpolgármester  megbízatása  a  megválasztásával 
kezdődik  és  amennyiben  az  önkormányzati  választáson  települési  képviselőnek 
megválasztották,  akkor  az  új  képviselő-testület  alakuló  üléséig  tart.  Ha  az 
alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották 
meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik."
 
Az 1994. évi LXIV. tv.:

"2. § (1) A polgármester e tisztsége megszűnik:
a) az új polgármester megválasztásával,
b)  az Országgyűlésnek a helyi önkormányzat képviselő-testülete feloszlatását kimondó 

határozatával,
c)  a  képviselő-testület  feloszlásának  kimondását  követően  új  polgármester 

megválasztásával,
d) halálával,
e) a tisztségről történő lemondással,
f) az összeférhetetlenség kimondásával,
g) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős 

bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,
h) választójoga elvesztésével,
i)  a  polgármesternek  e  tisztségével  összefüggő bűncselekménye  miatt,  a  büntetőjogi 

felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,
j) H.k.
(2) Az alpolgármester e tisztsége megszűnik:
a)  az önkormányzati  választás napján, ha nem választották meg önkormányzati 

képviselőnek,
b)  amennyiben önkormányzati  képviselőnek megválasztották, akkor a képviselő-

testület alakuló ülésén új alpolgármester megválasztásával,
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c) továbbá az (1) bekezdés b), d-j) pontjaiban foglalt esetekben."
 

A  hivatkozott  jogszabályhelyekben  rögzítetteket  figyelembe  véve  továbbra  is  két 
alpolgármesterre vonatkozóan terveztük a kiadásokat a költségvetésben.

A  2009.  évi  költségvetésben  tervezett  külső  szakértői  és  egyéb  megbízási  díjakat az 
alábbiakban szemléltetjük:

Megnevezés Havi bér (Ft) Kiadások egy évre (Ft)
Személyi jutt. Munkaadót t.j. Dologi kiadás Összesen

Erdőgazdálkodás
Megbízási díj 30.000,- 360.000,- 93.960,- 453.960,-
Gépkocsi ktg.tér. 680.000,- 680.000,-
Gombaszakértő 71.500,- 429.000,- 123.672,- 552.672,-
Erdőg. össz.: 1.469.000,- 217.632,- 1.686.632,-
Önkormányzati igazgatás
Főépítész 79.200,- 950.400,- 259.752,- 1.210.152,-
Főmérnök 181.500,- 2.178.000,- 568.464,- 2.746.464,-
Ügyvéd 102.000,- 1.224.000,- 1.224.000,-
Könyvvizsgáló 70.000,- 840.000,- 840.000,-
Eseti szakértői d. 100.000,- 100.000,-
Önk.ig. össz.: 3.128.400,- 828.216,- 2.164.000,- 6.120.000,-

Mindösszesen: 4.597.400,- 1.045.848,- 2.164.000,- 7.807.248,-
 

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
293/2008. sz. határozat:
3.a) pont: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző 
Iskola  és  Kollégium  2009.  évi  önkormányzati  támogatását  –  a  kollégiumnak  nyújtott  
támogatást nem számítva – 30.000.000,- Ft-ra csökkenti.
3.b)  pont:  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  III.  Béla  
Szakképző  Iskola  és  Kollégium  fenntartója  a  kollégiummal  kapcsolatban  a  következőket  
rendeli el:
A  kollégiumi  feladatok  ellátásához  az  önkormányzati  támogatást  8.000.000,-  Ft-ra  kell  
csökkenteni. ….

A 2009. évi költségvetési rendelet tervezetben a III. Béla Szakképző Iskola tekintetében az 
önkormányzati  támogatást  a  koncepcióban  szereplő  59.879  e/Ft-ról  38.000  e/Ft-ra 
csökkentettük az intézménnyel történt egyeztetést követően.

SZENTGOTTHÁRDI OKTATÁSI INTÉZMÉNY

293/2008. sz. határozat:
4.) pont: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a  
Szentgotthárdi  Oktatási  Intézményben  az  előterjesztés  szerinti  18.237.790,-  Ft  
költségcsökkentést fogadjon el azzal, hogy tovább kell vizsgálni az osztályösszevonások esetén  
lehetséges további megtakarításokat.
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A  SZOI  önkormányzati  támogatásaként  a  rendelet  tervezetünkben  152.396  e/Ft-ot 
szerepeltettünk a koncepcióban tervezett 170.633 e/Ft-hoz képest.

293/2008. sz. határozat:
10.)  pont:  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  takarítás,  
karbantartás feladatokkal kapcsolatban felkéri a Polgármesteri Hivatalt, annak vizsgálatára,  
hogy megtakarítást  jelent-e az, hogy a jelenleg az Önkormányzati  Közszolgáltató Vállalat  
(ÖKV) állományából olyan intézményhez kerülnek át a dolgozók, ahol nem köztisztviselő, ill.  
közalkalmazotti jogviszonyban lehet őket foglalkoztatni.

Megvizsgáltuk azon intézményeket, ahol az ÖKV dolgozói végzik a takarítást.  A hatályos 
jogszabályi előírásokat figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal és a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület kivételével (ez 3 főt jelent) csak közalkalmazotti jogviszonyban lenne lehetséges 
foglalkoztatni a takarítókat.
A  költségvetésben  a  koncepcióban  szerepeltetett  69.868  e/Ft-tal  szemben  a  rendelet 
tervezetben ezen előirányzatra 59.868 e/Ft-ot szerepeltettünk a takarítók jelenlegi formában 
történő foglalkoztatása mellett.

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2/2009. sz. határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a.) pont:  A   Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2009.  évi  Önkormányzati  
támogatását  500  e/Ft-tal  csökkenti.  Ennek  megfelelően  a  2009.  évi  költségvetési  
rendelet  tervezésénél  1.811  e/Ft  helyett  1.311  e/Ft  önkormányzati  támogatást  kell  
figyelembe venni.

A  2009.  évi  költségvetési  rendeletben  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
önkormányzati támogatását 1.311 e/Ft-tal szerepeltetjük.

JÁTÉKVÁR ÓVODA
2/2009. sz. határozat:

b.) pont:  A  Játékvár  Óvoda  esetében  a  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármesteri  
Hivatalt,  hogy  az  önkormányzati  támogatás  2009.  évi  költségvetési  koncepcióban  
tervezett 72.742 e/Ft-os összegének csökkentése érdekében ismételten vizsgálja felül  
az intézmény tervezett költségvetését.

Mivel  az  Óvoda  költségvetésének  tervezésekor  a  Pénzügyi  Bizottsági  ülésen  az 
Intézményvezető által szóban jelzett tervezési hiba történt – ami 4.000 e/Ft hiányt jelent már 
így is  az  intézmény költségvetésében -  kizárólag a  Rábatótfalusi  tagóvoda megszüntetését 
látjuk, mint lehetőséget a kiadások elsősorban jövőbeni csökkentésének a biztosítására.
Emlékeztetőül idézzük az a 2008. decemberi előterjesztésben foglaltakat:

I. A Tótfalusi utcai tagóvoda 2009. évi esetleges megszüntetése.

A közoktatásról szóló törvény 3. számú mellékletének II. fejezet, 2. pontja szerint a 
nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók részére az óvodai csoportot akkor is meg 
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kell  szervezni,  illetve  fenn  kell  tartani,  ha  ugyanazon  kisebbséghez  tartozó  nyolc 
gyermek szülője kéri.

1. A gyermekek lehetséges elhelyezése:

Jelenlegi gyermeklétszám a Tótfalusi utcai óvodában: 11 fő

2009. áprilisától                                                                 :  13 fő

           ebből iskolába megy                                               :   3 fő

2009. szeptemberétől várható gyermekek száma       :   2 fő

A gyermekek  elhelyezése  a  székhely  óvodában:  feltételezésem  szerint  az  igény  a 
szlovén nemzetiségi nevelés iránt lesz, így a székhely óvoda szlovén csoportjában az 
alábbi létszámok lehetnek 2009. szeptemberétől:

2008/2009-es nevelési év 2009/2010-es nevelési év

Kossuth u. Tótfalusi u. Sztg. Rtf. összesen

jelenleg ebből 
évet 
ismétel

jelenleg ebből 
évet 
ismétel

kiscsoportos 10 fő 1 fő 5 fő 2 fő 1 fő 2 
fő+2fő 
várható

5 fő

középsős 6 fő 5 fő 9 fő 3 fő 12 fő

nagycsoportos 10 fő 3 fő 6 fő 5 fő 11fő

összesen 26 fő 13 fő 28 fő

Ebben az esetben az óvodai beiratkozáskor jelentkező újabb szülői igényt a szlovén 
nemzetiségi óvodai nevelés iránt a székhely óvodában nem áll módunkban kielégíteni.

2. Az alkalmazottak  további  foglalkoztatása:

Jelenlegi alkalmazotti létszám:

2 fő óvodapedagógus

1 fő dajka

1  fő  óvodapedagógus  (  aki  2009.  08.  31-ig  tagóvodavezető)  közalkalmazotti 
jogviszonya nyugdíjazás miatt 2009. december 23.-ával megszűnik, tehát
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1 óvónő (szlovén nyelvtanár végzettséggel) és 1 fő dajka további foglalkoztatása 
vár megoldásra.

A megoldás lehetséges módja

A székhely óvoda 11.  csoportjának indításához a  fenntartó  nevelési  évenként  járul 
hozzá, így az ezeken a státuszokon foglalkoztatott alkalmazottak kinevezése 2006-tól 
határozott idejű, melyet nevelési évről nevelési évre hosszabbíthatunk meg. Közülük 
két kolléga (egy óvónő és egy dajka) közalkalmazotti jogviszonyát 2009. június 30. 
után nem tudják meghosszabbítani.

Fontos lenne,  hogy az eddig évente engedélyezett  11.  csoport  indítását  a  fenntartó 
véglegesítse: ezt a valamikori 13 csoportos óvoda, az enyhén, de emelkedő óvodás 
létszám,  valamint  a  25-35  éve  dolgozó  kolléganők  miatt  is  indokolt.  Ha  ehhez  a 
fenntartó  nem  járul  hozzá,  a  Tótfalusi  utcai  tagóvodában  dolgozó  kolléganőket 
mindenképpen  kizárólag  határozott  idejű  foglalkoztatási  formában  tudják  csak 
alkalmazni, holott a szlovén nyelvtanári diplomával rendelkező óvónőre hosszú távon 
szüksége van az intézménynek, hisz jelenleg a székhely óvoda szlovén csoportjában 
csak az egyik óvónőnek van meg a szükséges, nemzetiségi óvodai neveléshez előírt 
szakképzettsége.

II. A megtakarítások?

juttatás járulékok Összesen

SZ
E

M
É

LY
I J

E
L

L
E

G
Ű

 K
IA

D
Á

SO
K 1 fő óvónő 

bére 5 hóra
631.500 Ft 202.080 Ft 833.580 Ft

1 fő dajka bére 
5 hóra

426.500 Ft 136.480 Ft 562.980 Ft

vezetői pótlék 
3 hóra

78.000 Ft 24.960 Ft 102.960 Ft

személyi jellegű kiadások mindösszesen ≈1.500.000 Ft

előirányzat neve 4 havi összege 
2008. évi 
adatok 
alapján
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D
O

L
O

G
I K

IA
D

Á
SO

K Gáz 87.800 Ft

Víz 97.800 Ft

Villany 119.100 Ft

Telefon 23.100 Ft

DOLOGI ÖSSZESEN ≈328.000 Ft

VÁRHATÓ MEGTAKARÍTÁS MINDÖSSZESEN :                        1.828.000 Ft

A döntés meghozatala során figyelemmel kell lenni az alábbiakra is:

• Az Óvodavezető tájékoztatása szerint a gyermeklétszám a fentiekhez képest 1 fővel 
csökkent, mivel a család elköltözött a településrészről, így most 10 gyermeket érintene 
a változás

• 2005-ben, a rábafüzesi tagóvoda megszüntetésekor 12 gyermeket (év eleji létszám!) 
érintett a megszüntetés

• a  szlovén  nemzetiségi  óvodai  neveléshez  szükséges  végzettségű  óvónők  (2-2 
fő/csoport) sem a székhelyen, sem a Tótfalusi úti óvodában nem biztosítottak, mert 
csak  1-1  óvónő/csoport  rendelkezik  a  közoktatási  törvény  17.§  (3)  bek.  a)  pontja 
szerinti szakképzettséggel, ha viszont integrálnák a Tótfalusi utcai óvodai csoportot, 
akkor a gyermekek teljes óvodai életében biztosított lenne a törvény szerinti megfelelő 
feltétel  (szlovén  óvodapedagógusi  szakképesítést  adó  képzés  jelenleg  hazánkban 
nincs, a kolléganők szlovén nyelvtanári diplomával rendelkeznek),

• miért  kellene  várni  1-2  évet  a  megszüntetéssel,  amikor  az  alkalmazottakat  most 
érintené a lehető legkedvezőbben a változás: egy óvónő 2009-ben nyugdíjba vonul, 
így nem három, hanem két főt érintene a leépítés, s nem az ott 20-25 éve dolgozókat, 
hanem  megoldható  lenne  a  leépítés  a  határozott  időre  3  éve,  évenkénti 
meghosszabbítással  foglalkoztatott  1  óvónő,  1  dajka  további  alkalmazásának 
megszüntetésével,

• a Tótfalusi úti óvoda épülete több mint 100 éves; az épület vizesedik, nyirkos, a falak 
salétromosak, a nyílászárók rosszak, az épületgépészeti berendezések elavultak; nem 
óvodának  való  már  az  épület!  Mindemellett  egyre  többször  és  több  mindent  kell 
javítani, és majdan javíttatni nem kevés anyagi ráfordítással.

• a  játszóudvar  nagyon kicsi,  közös  a  szolgálati  lakásokban lakókkal,  kevés és  nem 
megfelelőek az udvari játszóeszközök.

A megszüntetés előnyei:
• megfelelő személyi-, esztétikusabb, jobb környezeti feltétel a gyermekeknek,
• a  gyermekek esélyegyenlősége  növekedne,  hisz  könnyebben  hozzáférhetnének  a 

szolgáltatásokhoz, nem kellene őket ezek miatt külön utaztatni szüleiknek (logopédiai 
ellátás, zeneóvoda, gyermek színházi előadások, mozi, stb.)

• hosszabb nyitvatartási idő a székhelyen,
• a gyermekekkel egy csoportban lenhetne majd a jelenlegi egyik óvónénijük,
• ha később hozná meg a megszüntetésre vonatkozó döntést a fenntartó, az akkor 3 fős 

alkalmazotti létszám helyett jelenleg 2 főt érintene a döntés,
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• kevesebb kiadás a korszerűtlen, leromlott állapotú ingatlan fenntartásának, folyamatos 
karbantartási indokának felszámolásával.

A megszüntetés hátrányai:
• a  döntés  mindenképpen  érint  két  határozott  időre  foglalkoztatott  alkalmazottat,  és 

egzisztenciájukat,
• a  gyermekeket  be  kell  hozni  a  székhely  óvodába,  (de  valószínűleg  szüleik 

Szentgotthárdon dolgoznak, nem a településrészen).

Pénzügyi-,  költségvetési  szempontból  a  fentiekben  részletezett  Rábatótfalusi  tagóvoda 
megszüntetése a 2009. évben 1.800 e/Ft összegű „megtakarítást” jelentene, de elsősorban a 
jövőbeni költségcsökkentés lehetőségét kell itt figyelembe venni vagyis, hogy ezzel a lépéssel 
2010-ben már 4.336 e/Ft-ot tudnánk megtakarítani, nem számolva az épület karbantartására 
fordítandó összegeket.

A leírtak alapján kérem a T.  Képviselő-testületet  a Rábatótfalusi  tagóvoda megszüntetését 
ismételten megtárgyalni, és azt támogatni szíveskedjen!

A fenti határozatokban rögzítettek és a költségvetési törvényben meghatározott támogatások, 
valamint a koncepció tárgyalását követően ismerté vált változások átvezetésének hatására az 
önkormányzat  bevételi  főösszege  2.242.891  e/Ft-ra,  kiadási  főösszege  2.242.891  e/Ft-ra 
emelkedett. 

Bevételek változása

Bevétel előirányzat főösszege a koncepcióban:          1.957.034 e/Ft
- SZJA helyben maradó része   15.345 e/Ft
- Jövedelem különbség mérséklése -     614 e/Ft
- Normatív hozzájárulások     6.744 e/Ft
- Központosított előirányzatok (Kisebbségi Önk.k támogatása)          47 e/Ft
- Normatív kötött felhasználású támogatások   28.837 e/Ft
- Chiron működési célú pe.   25.511 e/Ft
- Támogatás ért. Műk. bevét. Elkül. Állami pénzalapból          69 e/Ft
- Chiron felhalmozási célú pe.     8.989 e/Ft
- III. Béla Szakképző Működési célú pe. átvétel vállalkozástól     3.266 e/Ft
- Rendelőintézet TB finanszírozás  - 8.025 e/Ft

    Önkormányzatoktól átvett pe. ügyelet  - 1.530 e/Ft
    Intézmény működési bevétel       588 e/Ft

- Támogatás értékű felhalmozási bevétel fejezettől  - 5.000 e/Ft
- Támogatás értékű működési bevétel fejezettől     2.500 e/Ft
- Felhalmozási célú hitelfelvétel (út-, közmű építés István K. u.) - 11.237 e/Ft
- Ingatlan értékesítés (270/2008. KT. határozat) 200.000 e/Ft
- Önkormányzati lakások értékesítése (270/2008. KT. határozat)   20.000 e/Ft
- Üzlethelyiség értékesítés miatti bérleti díj kiesés  -  5.700 e/Ft
- Üzlethelyiség értékesítés miatti bérleti díj ÁFA  -  1.150 e/Ft
- T.K.Társulástól átvett pénzeszköz     3.900 e/Ft
- Fürdő fejlesztés (központosított előirányzatból) betétlekötés 300.000 e/Ft
- Működési célú hitel           - 153.360 e/Ft
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- Felhalmozási célú hitel           - 143.323 e/Ft  
Bevételek főösszege:          2.242.891 e/Ft

Kiadások változása

Kiadási előirányzat főösszege a koncepcióban:        1.957.034 e/Ft
- Kisebbségi Önkormányzatok támogatása        48 e/Ft
- Működési céltartalék      202 e/Ft
- 293/2008 KT. határozat:

Polgármesteri Hivatal:         -  55.198 e/Ft
SZOI:         -  18.237 e/Ft
Móra Ferenc Városi Könyvtár:         -    2.000 e/Ft
III. Béla Szakképző Iskola         -  17.358 e/Ft
Rendelőintézet         -  19.775 e/Ft

- Ügyelet pénzmaradvány   - 750 e/Ft
- Városi Gondozási Központ (272/2008. KT. határozat):          - 11.070 e/Ft
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. (2/2009. KT. határozat): -   500 e/Ft
- Működési hitel törlesztés (2008. évi felvétel)          -   2.643 e/Ft
- Hiteltörlesztés (pályázatok)          -   3.804 e/Ft
- Út-, közműépítés rövid lejáratú hitel (István Király u.)          - 11.237 e/Ft

       Árfolyam különbözet      800 e/Ft
- Arany J. villamoshálózat felújítás hitelkamat  -  300 e/Ft
- Segélyek 31.929 e/Ft
- Céltartalék segélyek   1.000 e/Ft
- ÁFA befizetés – saját v.b. ingatlan hasznosítás - 1.150 e/Ft
- T.K. Társulás (Nevelési Tanácsadó, Iskolabusz, Foglalkozás eü.) - 4.100 e/Ft
- Gotthárd Therm Kft. – Fürdőfejlesztés           400.000 e/Ft
Kiadások főösszege:        2.242.891 e/Ft

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

1.)  A Szentgotthárdi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  Elnöke  azzal  a  kéréssel  fordult  a  T. 
Képviselő-testülethez, hogy az Önkormányzat 2008. évi nehéz költségvetési helyzete miatt 
elmaradt,  de  a  múlt  évi  költségvetésben  tervezett  támogatását  2009.  I.  negyedévében 
biztosítsa számukra a Testület. (A kérelmet az előterjesztéshez mellékeljük.)
Tájékoztatom a T. Testületet,  hogy Tűzoltóság támogatása címén 2009. évre 1.000 e/Ft-ot 
terveztünk a költségvetésben – az Egyesület 2008. évi támogatására 1.890 e/Ft volt tervezve 
(kifizetés 2008. évben nem történt).  Tehát  az Egyesület  kérelmében foglaltakra a rendelet 
tervezetben egyelőre szereplő összeg nem is nyújtana fedezetet.  
A költségvetésben egyelőre nem jelöltük meg, hogy ezen támogatást konkrétan, mely Tűzoltó 
szervezet támogatására különítjük el, ennek meghatározását a T. Testülettől kérjük!
Felhívom  azonban  a  T.  Képviselő-testület  figyelmét,  hogy  plusz  kiadásra  /  támogatásra 
vonatkozó javaslat esetén jelölje meg annak forrását, mivel minden, eddig a költségvetésben 
nem tervezett kiadás a hiányunkat növeli!
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 2.) A 2009. évi költségvetési koncepcióban a Mozi üzemeltetéséhez támogatásként 945 e/Ft-
ot  terveztünk,  majd  a  2008.  decemberei  ülésen  a  támogatás  összegének  megszüntetését 
javasoltuk. Tájékoztatom a T. Testületet, hogy átnéztük, a mozi üzemeltetésére kiírt pályázat 
feltételeit,  a  pályázó  által  tett  ajánlatot,  a  vállalkozóval  megkötött  szerződést,  valamint  a 
Testületi döntést ez ügyben (222/2005. KT. határozat), melyek alapján az üzemeltetéshez a 
szerződés időtartama alatt szükséges hozzájárulni, így a 2009. évi költségvetésben a 2008.évi 
összeggel azonos 945 e/Ft-ot szerepeltetjük.

3.) Műszaki Iroda vezetője a mellékelt levelében jelezte két-két útkarbantartási, ill. vízkár-
elhárítási feladat tekintetében, hogy azok 2009. évben fejeződnek be a tervezettekkel szemben 
és ezen összegeket áthúzódó kötelezettségként, pluszban szerepeltessük a költségvetésben. 
Tájékoztatom  a  T.  Testületet,  hogy  út-híd  karbantartásra  2009.  évre  6.000  e/Ft,  vízkár-
elhárításra  7.000  e/Ft  szerepel  a  2009.  évi  költségvetési  tervezetben.  Amennyiben  ezen 
keretek  terhére  tervezzük  az  említett  kiadásokat,  akkor  a  2009.  évi  munkálatokra  út-híd 
karbantartási  előirányzaton  4.473  e/Ft,  vízkár-elhárítási  előirányzaton  5.938  e/Ft-tal 
számolhatunk.  Amennyiben  viszont  megemelésre  kerülnének  a  hivatkozott  keretek  ismét 
hiányunkat növelnénk, ha forrás oldalon a fedezetet nem határozza meg a Testület a plusz 
kiadásnak.

4.)  Jelentősebb  változás  került  tervezésre  a  segélyek  tekintetében  a  koncepcióban 
szerepeltettekhez képest, ami a Szociális törvény változása miatt egyelőre nem is tervezhető 
teljes pontossággal. (A koncepcióban segélyek előirányzaton 85.955 e/Ft szerepelt, a rendelet 
tervezetünkben 117.884 e/Ft-ot terveztünk – természetesen az állami támogatás is emelkedett, 
a  számított  elvonás  csökkent,  az  önkormányzati  tényleges  támogatás  csökkent.)  Az  aktív 
korúak ellátásban bekövetkező változások, az állami finanszírozás változásai miatt pontosabb 
képet az április 15-ig elkészítendő közfoglalkoztatási terv ismeretében láthatunk. 
Fentiek alapján célszerűnek látjuk a segélyek önkormányzati önrészének biztosításához 1.000 
e/Ft összegű céltartalék képzést, melyet a költségvetésbe be is építettünk.

5.) A költségvetésben szerepeltettük Gotthárd Therm Kft. cím alatt a beruházási táblában a 
Fürdő fejlesztéséhez kapott 300.000 e/Ft-ot  (központosított előirányzat), valamint terveztünk 
egy  100.000  e/Ft-os  keretet,  amelyből  támogatást  szükség  esetén,  eseti  kérelem  alapján 
nyújthatna  a  T.  Testület.  Ez  utóbbi  fedezetére  100.000  e/Ft  ingatlan  értékesítést 
szerepeltettünk a bevételi oldalon.

Összefoglalva megállapíthatjuk:
A 2009 évben ismét jelentős nehézségekkel nézünk szembe, hisz bevételeink 
nem  fedezik  kiadásainkat,  jelentős  az  előző  évről,  ill.  évekről  áthozott  
hiányunk is.

Mind a Képviselő-testülettől, mind pedig az intézményektől rendkívül fegyelmezett, és 
takarékos  gazdálkodást  követel  meg  a  költségvetési  helyzetünk.  Mindent  meg  kell 
tennünk  annak  érdekében,  hogy  kiadásainkat  tovább  ne  növeljük.  Fontos,  hogy  a 
Képviselő-testület döntéseinek meghozatalánál mindig vegye figyelembe azok jövőbeni 
hatását, hiszen nem csak egy költségvetési évben kell gondolkodnunk, hanem a jövőbeni 
működést, működtetést is szem előtt kell tartani!  

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

Határozati javaslat:

5



1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009.  évi  költségvetési 
rendelet-tervezetében a következő módosításokat javasolja:

a.a.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Játékvár  Óvoda 
Rábatótfalusi telephelyét 2009. június 30. időponttal történő megszüntetését  tervezi. 
a.b.)  Javasolja  a  fenntartó  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási Tanácsának, hogy a Játékvár Óvoda Rábatótfalusi telephelyének 2009. június 30. 
időponttal történő megszüntetéséhez szerezze be a törvényben előírt véleményeket.
a.c.)  Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  fenntartó  által  beszerzendő  vélemények 
beérkezését követően készítse elő a telephely megszüntetéséhez szükséges előterjesztést és 
dokumentumokat.

Határidő: 2009. februári Képviselő-testületi ülés
Felelős: Dr. Gábor László Irodavezető

  Kovács Tiborné Intézményvezető

b.)  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület kérelmét:
b.a.) az Önkormányzat költségvetési helyzetére tekintettel nem támogatja
b.b.) támogatja és elrendeli a 2009. évi költségvetési rendeletben az Egyesület támogatására 
1.890 e/Ft tervezését.

Határidő: közlésre azonnal, ill. a tervezésre 2009. februári Képviselő-testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Jakabné Palkó Edina Irodavezető

c.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009.  évi  költségvetési 
rendelet tervezetben Tűzoltóság címen szerepeltetett 1.000 e/Ft-ot a ………………………… 
(egyesület  /  szervezet)  által  ellátandó  tűzvédelmi  feladatokra,  támogatásként  rendeli  el 
megtervezni.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Jakabné Palkó Edina Irodavezető

d.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetéssel 
kapcsolatban a további javaslatokat teszi:……………………

Határidő: a rendelet elfogadására 2009. februári Képviselő-testületi ülés      
Felelős:  Polgármester
Szentgotthárd, 2009. január 20.

Viniczay Tibor
   Polgármester

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

Szentgotthárd város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetéséről

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 2.242.891  e/Ft-ban,  azaz  Kétmilliárd-kétszáznegyvenkétmillió-
nyolcszázkilencvenegyezer forintban,
b.)  bevételi  főösszegét  (hitelfelvétel  nélkül)  1.797.168  e/Ft  azaz  Egymilliárd-
hétszázkilencvenhétmillió-százhatvannyolcezer forintban, 
c.) hiányát 445.723 e/Ft-ban, azaz Négyszáznegyvenötmillió-hétszázhuszonháromezer 
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

6



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 
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:        445.723 e/Ft
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás        326.465 e/Ft
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás        119.258 e/Ft

Összes bevétel:                 2.242.891 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  1.360.768 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          418.667 e/Ft
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata          140.898 e/Ft
- dologi kiadások előirányzata          369.379 e/Ft
- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata              1.225 e/Ft
- speciális célú támogatás előirányzata           430.599 e/Ft
Működési, fenntartási kiadás előirányzata összesen:  1.360.768 e/Ft.
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(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

(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.
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8.§

A  Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal  működési  kiadásaira  1.125.534  e/Ft 
előirányzatot hagy jóvá. A tervezett előirányzatból 294.000 e/Ft-ot az igazgatási feladatokhoz, 
míg 356.904 e/Ft-ot a Hivatal által ellátott működési jellegű feladatokra és 208.181 e/Ft-ot a 
részben önálló  intézmények működési  feladataira,  266.449 e/Ft-ot  Szentgotthárd Város  és 
Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott  szentgotthárdi  intézmények 
finanszírozásához biztosítja.

9.§

(1)  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 ….. 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.
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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. tv. 5.sz. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 300.000 e/Ft erejéig folyószámla hitel 
felvételére.

(3) A Képviselő-testület a 14.§ (1) bekezdése szerinti pályázatok eredményének ismeretében 
dönt pótköltségvetés készítéséről, illetve a  300.000 e/Ft-ot meghaladó működési célú hitel 
felvételéről.

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.
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(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  2009.  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:
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 
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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.

………………………………… ……………………………….
    Polgármester          Jegyző

Kihirdetés napja: 2009. ……………….

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1.sz. melléklet

Viniczay Tibor
Szentgotthárd város polgármestere
Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete.

Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának   293/2008.sz. KHT  9.pontjában foglaltak
alapján  a  Rendelőintézet  Szentgotthárd  2009  évi  költségvetési  tervezetét  ismételten 
felülvizsgálva  a  következő  intézkedések   meghozatalával  csökkentettük  az  intézmény 
tervezett kiadásait, ill. emeltük  saját bevételeit a meglévő struktúra megtartásával:
Háziorvosi  szolgálatnál a III. sz. körzet funkcionális privatizációja miatt  dologi költségeket 
csak két hónapra, személyi juttatást 3 hónapra terveztünk. 
Védőnői  szolgálatnál  1  fő  nyugdíjazása  ,az  álláshely  fiatal  alacsonyabb  közalkalmazotti 
bérbesorolású dolgozóval történő betöltése ,valamint a dologi kiadások csökkentése révén  
1 590 e  Ft-tal csökkentettük az összkiadást.
Ügyeleti szolgálatnál az ügyeletes gépkocsi szolgáltatás közbeszerzési meghirdetésével , és 
dologi kiadások csökkentésével 2 312 e Ft költségmegtakarítást tervezünk
Iskolafogászat , foglalkozás-egészségügyi szolgálat dologi kiadásait   615 e Ft-tal 
csökkentettük.
Járóbeteg   szakellátáson  1  calmett  nővéri   megbízásos  jogviszonnyal  betöltött  álláshelyet 
megszüntettünk, felmondási idő 2009.jan.31-vel telik le.
2009 évben 1 asszisztensi  álláshely nyugdíjazás folyamán megüresedik,  ezt  az  álláshelyet 
átképzéssel a meglévő statusból töltjük be. Ennek az álláshely leépítésnek- mivel határozatlan 
idejű közalkalmazotti status- 2009 évben bérmegtakarítása még nem jelentkezik.
Dolgozók felelősségbiztosítási  díja  csökkent  a biztosítóval fennálló   több mint 10 éves 
szerződés miatt.
Eszköz karbantartási szerződések összege  csökkent.
Mintaszállítás költségeit  csökkentettük.
Kis  értékű  tárgyi  eszközök  beszerzését,  továbbképzések   költségét   megszüntettük-  ezen 
kiadásokat az e célból létrehozott alapítványi  támogatásból tervezzük fedezni.
Laboratóriumi reagensek, vegyszerek, gyógyszerek költségeit csökkentettük.
A szakorvos ellátás összkiadásait így összesen  5 717 e Ft-tal csökkentettük
Saját bevételeinket  co-payment, bérleti díjak emelésével növeltük. 
A Rendelőintézet 209 évi  költségvetési tervezet táblázatát mellékelten küldöm.
Szentgotthárd város  önkormányzatától fentiek figyelembevételével 
20 565 e Ft támogatás lenne szükséges, mivel  a Rendelőintézet közalkalmazottai közül 7 fő 
jogosult ez évben  jubileumi jutalomra melynek bruttó  összege 4 435 e Ft-ezt az összeget már 
másképen nem tudjuk  kigazdálkodni.
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Szentgotthárd 2009. január 6.

Mell.:1 db.
Dr. Mesterházy Mária
Rend.int.vez.főo.
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Számla Kiadások

Háziorvosi 
Szolgálat 
2090

Háziorvos 
I. sz. körzet

Háziorvos 
közös 
2091

Ügyelet 
2092

Foglalkozás 
eü. 2094

Járóbeteg 
2096

Iskolafogászat 
2097

Védőnők 
2098  Összesen

511212 Alapilletmény 1 139 893   4 898 32 910 4 303 9 469  53 612
51121201 13. Havi bér 0 0 0 0 0 0 0 0   
 Bér összesen: 1 139 893 0 0 4 898 32 910 4 303 9 469 0 53 612
           0

511242 Kötelező pótlék 78    198 3 850 240 0  4 366
511252 Egyéb pótlék  66   12 78  240  396
512212 Jutalom        0  0
512232 túlóra        0  0
512142 Helyettesítés  300  1 500    0  1 800

512292
Munkav.kapcs.jutt.szab. 
átlag      630  0  630

513212 Végkielégítés        0  0
513222 Jubíleumi jutalom     437 1 971  951  3 359

 Szabadság átlagbér        0  0
513242 Önként.Nypénztár 6    24 168 48 16  262

 Biztosítás 9 54   36 1 118 58 10  1 285
5132921 Betegszabadsság      368 33 83  484
5132922 Továbbtan.támogatás        0  0
5132923 Egyéb sajátos jutt. Telefon 9 15  71 10 210  24  339
5142321 Bejárók utiktg.      300  120  420
5142322 továbbképzés utiktg.     27 130 13 30  200

514242 Étkezési hozzájárulás 20 50   120 1 300 120 300  1 910
514292 Egyéb ktg.térítés     4 44 4 10  62
516212 Részmunkaidős bére      4 134    4 134
516222 Részm.egyéb szem.jutt.      661    661
52221 Megbízási díj 59 27  1 500  14 172    15 758
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52225 Egyéb juttatás          0
           0
 Személyi jutt.összesen 1 320 1 405 0 3 071 5 766 62 044 4 819 11 253 0 89 678
           0

53121 Nyugdíjjárulék 373 377  630 1 173 17 105 961 3 098  23 717
531221 Természetbeni eb.jár    150 280  229   659
531222 Pénzb.egészs.bizt.jár.    90 168  137   395

5322 Munkaadói járulék 39 39  90 168 1770 137 321  2 564
5332 Eü.hozzájárulás 12 14  20 47 587 47 117  844
5332 Táppénz hj.      100    100

 Járulékok összesen: 424 430 0 980 1 836 19 562 1 511 3 536  28 279

Számla Kiadások
Háziorvosi 
Szolgálat 

2090

Háziorvos 
I. sz. 

körzet

Háziorvos 
közös 
2091

Ügyelet 
2092

Foglalkozás 
eü. 2094

Járóbeteg 
2096

Iskolafogászat 
2097

Védőnők 
2098  Összesen

54221 Gyógyszer 100 100  544 554 1 944 204 60  3 506
54222 Vegyszer 20 5  50 30 40 20 20  185

5432 Irodaszer,nyomtatvány 22 10  60 40 565 40 150  887
54422 Folyóirat        0  0
54421 Könyvbeszerzés     30   0  30
54721 Szakmai anyag 180 100  467 850 4 000 550 550  6 697
54722 Kisértékű t.eszköz    0    0  0

 Számtechn.eszköz    50  50  0  100
5482 Munka-védőruha      50 10 30  90

54923 Karbantartási anyag        0  0
54925 Tisztítószer        0  0

         0  0
55121 Telefon díj 14 32  181  470  60  757
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55129 Egyéb komm.szolg. 7 18  36  179  0  240
 Program felügyelet 12 30  244  1 684  0  1 970
           0
           0

55223 Szállítási szolgáltatás      100  0  100
55224 Gázenergia     36 1 638  0  1 674
55225 Villamos energia 4 10 40 75 50 1 614  35  1 828
55226 TÁVHŐ díj 37 64 385 475 0 46  245  1 252
55227 Víz-és csatorna díj 2 6 8 47 8 455  8  534

552281 Ingatlan karbantartás   300 120  160  40  620
552282 Eszköz karbantartása    250 150 3 058 230 60  3 748
552291 Postaköltség    30 40 240 10 50  370
552292 Szemétszállítás  10  130 150 365 20 20  695
552294 Mosatás 5 10  193 80 200 50 28  566

5532 Vásárolt közszolgáltatás  1 500  15 488 60 7 484 0 0  24 532
5552 ÁHT.kiv.tov.száml.szolg.   1 300   261  0  1 561

           0
           0
 LAP ÖSSZESEN: 403 1 895 2 033 18 440 2 078 24 603 1 134 1 356 0 51 942
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Számla Kiadások
Háziorvosi 
Szolgálat 

2090

Háziorvos 
I. sz. 

körzet

Háziorvos 
közös 
2091

Ügyelet 
2092

Foglalkozás 
eü. 2094

Járóbeteg 
2096

Iskolafogászat 
2097

Védőnők 
2098  Összesen

           0
561211 Vásárolt term. ÁFA 84 65 407 1 259 321 3 200 196 262  5 794
           0

56221 Belföldi kiküldetés 12 75   125 613 10 197  1 032
 Reprezentáció        10  10

57129 Egyéb befiz.kötelez.  7   17 17 17 41  99
           0

57223 Adók,díjak befiz.      200    200
           0
           0
           0
 Dologi áthozat 403 1 895 2 033 18 440 2 078 24 603 1 134 1 356  51 942
           0
 Dologi kiadás összesen 499 2 042 2 440 19 699 2 541 28 633 1 357 1 866 0 59 077
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
Személyi juttatás 
össz. 1 320 1 405 0 3 071 5 766 62 044 4 819 11 253  89 678
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           0
 Járulékok összesen 424 430 0 980 1 836 19 562 1 511 3 536  28 279
           0
 Dologi kiadások össz. 499 2 042 2 440 19 699 2 541 28 633 1 357 1 866  59 077
            
            
            
            
            

 
KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 2 243 3 877 2 440 23 750 10 143 110 239 7 687 16 655 0 177 034
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Számla BEVÉTELEK
Háziorvosi 
Szolgálat 

2090

Háziorvos 
I. sz. körzet

Háziorvos 
közös 2091

Ügyelet 
2092

Foglalkozás 
eü. 2094

Járóbeteg 
2096

Iskolafogászat 
2097

Védőnők 
2098 ÖSSZESEN

464232 Mc.tám.TB-től 2 175 3 470  18 000  89 960 5 400 14 500 133 505
          0

91222 Szolg.ellenértéke     17 000 600   17 600
          0

91321 Bérleti díj   95 0  650   745
          0
914222 ÁHT.kív.tov.sz.megtérülése   1 700   314   2 014

          0
 Önkorm.átvett pénz    2 605     2 605
          0
 Kamatbevétel         0
          0
          0
 Önkorm. Támogatás 68 407 645 3 145 -6 857 18 715 2 287 2 155 20 565
          0

       0   0
          0
          0
           
           
 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 243 3 877 2 440 23 750 10 143 110 239 7 687 16 655 177 034
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TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2009. január 28-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységről 

I. Általános beszámoló ...................................................................1
II. Kistérségi vonatkozású pályázatok ...............................................4
III. A Társulási Tanács ülései .............................................................6
IV. Határozati javaslat .....................................................................8

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS BESZÁMOLÓ

A Társulás munkájáról legutóbb 2008. júniusában kapott tájékoztatást a Tisztelt Képviselő-
testület. A január óta eltelt fél év is tevékenyen telt a kistérségi közös közigazgatásban. A 
Társulás által  ellátott, kistérségi  szintű szolgáltatások számának növekedése (jelenleg 13 
szolgáltatás)  és  a  Társulási  Tanács  által  közvetlenül  fenntartott  intézmények (jelenleg 6 
intézmény)  napi  ügyei  rendkívül  szerteágazó  tevékenységet  biztosítanak  a  kistérségi 
feladatokat ellátóknak. 

A Többcélú Kistérségi Társulás 2005. évi megalakulása óta a Társulás munkaszervezete a 
székhelytelepülés, azaz Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala.  2008. szeptember 30. 
időpontig  alapvetően  a  Hivatal  Jogi  és  Koordinációs  Iroda  elkülönült  belső  szervezeti 
egysége, a Kistérségi Csoport látta el a Társulással és a kistérséggel kapcsolatban felmerült 
egyéb feladatokat. A Képviselő-testület döntése alapján 2008. október 01. időponttól – a 
Hivatal létszámbővítése nélkül -  Kistérségi Iroda alakult a Hivatal szervezetén belül 3 fő 
ügyintézővel és 1 fő ügykezelővel, az alábbiak szerint:

• 1 fő irodavezető, aki a kistérségi referensi feladatokat is ellátja
• 1 fő (kistérségi és városi) oktatási és kulturális ügyintéző
• 1  fő kistérségi  pályázati  ügyintéző,  aki  kapcsolt  munkakörben  Szentgotthárd 

egészségügyi és szociális intézményi ügyintézője is egyben
• 1 fő adminisztrátor

A  munkaköri  leírások  alapján  a  Kistérségi  Iroda  tehát  nemcsak  a  Többcélú  Kistérségi 
Társulás feladatait, hanem Szentgotthárd szinte valamennyi intézményével (Szentgotthárdi 
Oktatási  Intézmény, III.  Béla Szakképző, Játékvár Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat,  Gondozási  Központ,  Móra Ferenc Városi  Könyvtár,  Rendelőintézet)  kapcsolatos 
igazgatási  feladatokat  és  a  város  kulturális  feladataihoz  kapcsolódó  önkormányzati 
teendőket is ellátja. Nem nehéz megjósolni, hogy a közeljövőben a Társulás feladatai tovább 
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növekednek, sőt, további intézmények is közvetlen kistérségi társulási fenntartásba kerülnek 
majd.

A Társulás munkaszervezetének kiadásaihoz 2008.  évben 24 millió  Ft  állami támogatást 
igényelhetett a Társulás.

Az elmúlt fél év teendői közül kiemelendő:

• elkészült a Kistérségi közoktatási feladatellátási, intézményhálózat –működtetési és –
fejlesztési terv, amely hosszútávon tartalmazza nemcsak a fejlesztési prioritásokat, de 
a  szervezeti-tartalmi  változások  olyan  keretét  is,  amely  orientálja  nemcsak  az 
önkormányzatokat,  de  a  közoktatási  intézményeket  is.  A  terv  tartalmazza  az 
önkormányzatok  együttműködésének  alapelveit, az  intézményrendszer 
működtetésével,  fenntartásával,  fejlesztésével,  átszervezésével  összefüggő jelenlegi 
helyzetet és jövőbeli elképzeléseket is.

• A kistérségben gondolkodást tükrözi, hogy a Társulás 2008. nyarán 3.360.000,- Ft 
támogatást  nyújtott  a  Rendelőintézet  Szentgotthárd  intézmény  ultrahang 
készülékének javítására.

• Az  elmúlt  időszak  egyik  legfontosabb  eseménye,  hogy  a  Szociális  és  Munkaügyi 
Minisztérium  2008/5.b.  számú  pályázati  felhívására  a  Társulás  sikeres  pályázatot 
nyújtott be, amelynek köszönhetően a kistérségben lévő 13 településen 2008. október 
01. - 2008. december 31. (3 hónap) időszakban 45 fő foglalkoztatása valósulhatott 
meg.

• A Többcélú Kistérségi Társulás súlyának növekedését jelzi, hogy mostantól a közösen 
ellátott  közszolgáltatások  tekintetében  azonnali  beszedési  megbízást  (inkasszó) 
alkalmazását  hajthatja  végre  a  Társulás  az  önkormányzatokkal  szemben.  Ez 
várhatóan  gyorsítja  és  egyszerűsíti  a  Társulási  tag  önkormányzatok  elmaradt 
befizetéseinek behajtását.  

• A  tanév  kezdetén  ismételten  meg  kellett  szervezni  az  iskolabusz  indítását,  napi 
menetidejét.  A  Társulás  tulajdonában  álló  iskolabusz  szeptembertől  már  Rönök 
településről is szállítja a gyermekeket, továbbá az úszásoktatásra járó SZOI tanulók 
szállítását is biztosítja az iskolaépület és a Fürdő között.

• A Közösségi pszichiátria és a Támogató szolgálat finanszírozási rendszere 2009. évtől 
megváltozott, a normatívák kizárólag pályázat benyújtása után lehettek elérhetőek. A 
pályázatot mindkét szolgáltatás működtetésre benyújtottuk és mindkét pályázatunk 
nyertes lett: a közösségi pszichiátriára 8 millió Ft-ot, a támogató szolgálat ellátására 
7.5 millió Ft-ot sikerült elnyerni.

• A Társulás az elmúlt évek gyakorlatával megegyezően idén is támogatta a Vas Megyei 
Speciális Sport Szakszövetség által a „Fogyatékos emberek megyei sportszövetségei, 
sportegyesületei  és  a  kistérségi  társulások  együttműködésében  megvalósuló 
szabadidősport programok 2008-2009. évi támogatására” benyújtandó pályázatot.

• 2008. decemberében megállapodás kötésére került sor a NymE Regionális Pedagógiai 
Szolgáltató Központtal a nevelési tanácsadási feladatok kistérségi szintű ellátására, 
amelynek keretében a Központ által biztosított pszichopedagógus hetente összesen 25 
órában foglalkozik helyben a kistérségben élő gyermekekkel, érintettekkel.

• Folyékony hulladék szállítására kistérségi közbeszerzési eljárás kiírása és lefolytatása. 
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Az intézményekkel kapcsolatos napi teendőkön túl az elmúlt hónapokban jelentős feladatot 
rótt a Kistérségi Irodára a 2009. évi városi és kistérségi költségvetés összeállításában való 
aktív  részvétel,  a  kistérségi  illetve  önkormányzati  fenntartású  intézményi  költségvetések 
illetve az azokkal kapcsolatos javaslatok / tervezetek kidolgozása is.

A Társulás működteti a  Szentgotthárdi Helyi Vidékfejlesztési Irodát, amely az elmúlt 
időszakban  aktívan  közreműködött  az  Új  Magyarország  Vidékfejlesztési  Programban 
megfogalmazott vidékpolitikai, a vidéki térségek felzárkóztatását elősegítő fejlesztési célok 
megvalósításában,  az  ÚMVP  III.  és  IV.  tengelyébe  tartozó  intézkedésekhez  kapcsolódó 
folyamatos információszolgáltatási tevékenységével elősegítette a vidékfejlesztésben érintett 
helyi szereplők minél szélesebb körű tájékoztatását. Az Őrség Határok Nélkül Helyi Közösség 
vállalva  a  jelentősen  lerövidített  tervezésre  fordítható  időkeretet  „Megújulás,  esély, 
fenntarthatóság”  címmel  2008.  július végére elkészítette  hét  évre  szóló  vidékfejlesztési 
tervét,  melyben  az  Őrség  Határok  Nélkül  Helyi  Közösség  által  lefedett  három  térség 
(Őriszentpéteri, Lenti, Szentgotthárdi kistérségek) legfontosabb vidékfejlesztési elképzeléseit 
összegyűjtve  vázolta  fel  e  terület  jövőképét.  A  Közösség  a  jogszabályi  előírásoknak 
megfelelően - az egyesületi  formát választva - időközben jogi személyiséggel rendelkező 
szervezetté alakult, melyet az Irányító Hatóság 2008. szeptember 26-án, a Magyar Vidék 
Napja rendezvényen ünnepélyes keretek között LEADER Helyi Akciócsoportként is elismert. A 
szentgotthárdi  irodavezető  a  kezdetektől  fogva  segítette  a  Közösség  munkáját,  mely 
segítség – nagyvonalakban - az alábbiakban foglalható össze: 

• a  helyi  közösségek  létrejöttét,  a  tőlük  elvárt  feladatok  körét  szabályozó  FVM 
rendeletek megjelenéséről adott tájékoztatás, 

• a  vonatkozó  jogszabályok  értelmezésében  segítséget  nyújtott,  szükség  esetén 
adminisztrációs feladatok is ellátott, 

• a tervezési időszakban a tervezést koordináló csoport ülésein rendszeresen részt vett; 
• feladata volt még a Közösség jogi személlyé alakulásának folyamatában, majd az ezt 

követően  felálló  munkaszervezet  szervezeti  kereteinek  kialakításában  való  aktív 
közreműködés, 

• a  munkaszervezettel  való  együttműködés  keretében  szerepe  volt  az  ÚMVP  nem 
horizontális, III. tengelyes intézkedéseinek a népszerűsítésében – fórumok tartásával, 
a  vidékfejlesztésben  érintett  helyi  szereplők  aktuális  információkkal  történő 
ellátásával. 

A  kistérségi  szolgáltatások  sorába  tartozik  a  belső  ellenőrzés is:  jól  látható,  hogy  a 
nehezedő gazdasági helyzet hatására ez a feladat egyre fontosabbá válik a kistérségben, 
egyre több feladatot kell ellátnia a belső ellenőrnek. Így volt ez már 2008. második felében 
is, hiszen a korábban elfogadott ellenőrzési programban szereplő ellenőrzések felett további 
5  olyan  ellenőrzést  kellett  lefolytatnia  az  ellenőrnek,  amelyek  soron  kívüli  ellenőrzések 
voltak. Sor került a kistérségi konyhák utóellenőrzésére, Szentgotthárdi Város informatikai 
rendszerellenőrzéseinek  utóellenőrzésére,  a  szentgotthárdi  önkormányzat  által  nyújtott 
támogatások utóellenőrzésére, a Pannon Kapu finanszírozásának valamint a termálfürdőnek 
az  ellenőrzésére  is.  További  ellenőrzés  tárgyát  képezte  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola 
feladatellátása valamint az Intelligens Önkormányzati Intézményrendszer vizsgálata.
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II. KISTÉRSÉGI VONATKOZÁSÚ PÁLYÁZATOK
2009. ÉVBEN

PÁLYÁZAT CÍME A PÁLYÁZAT 
KIÍRÓJA

TELJES 
ÖSSZEG

ELNYERT 
ÖSSZEG

MEGJEGYZÉS

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése  a  SZOI 
keretein belül 

TIOP-1.1.1/07/1 
Pedagógiai, 
módszertani 
reformot  támogató 
informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztés 
támogatása

Eszközökre, 
programcsomago
kra lehetett 
pályázni

A  pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 
Elbírálás 
folyamatban.

A hiánypótlás nem 
volt,  pályázati 
életúttal 
kapcsolatos 
információnk 
nincs.

Közösségi 
pszichiátriai  ellátás 
állami támogatása 

SZOC-BF-08-K
Közösségi ellátásokat 
működtető 
szolgáltatók 
befogadás

8.000.000.- Ft

Nyert
8.000.000.-Ft

A  támogatási 
szerződés 
megkötésének 
várható 
időpontja:  2008. 
dec. 05.

Közkincs 
Kerekasztal 
létrehozása  a 
Szentgotthárdi 
kistérségben

Oktatási és Kulturális 
Minisztérium 
Közkincs  programja 
térségi  szintű 
pályázati  felhívása 
KÖZKINCS-I/2.

600.000,- Ft

Nem nyert

Hiánypótlási 
eljárás  nélkül, 
forráshiányra 
hivatkozva  került 
elutasításra.

Támogató 
szolgáltatás  állami 
finanszírozása

SZOC-BF-08-T
Támogató 
szolgáltatást 
működtető 
szolgáltatók 
befogadása

9.300.000.-Ft

Nyert
7.500.000.-Ft

A  támogatási 
szerződés 
megkötésének 
várható 
időpontja:  2008. 
dec. 05.

ŐRSZEM 2008. – Az 
Őriszentpéteri  és  a 
Szentgotthárdi 
kistérségi 
települések  2008. 
évi  közös 
programajánló 
kiadványának 
támogatása

Vas  Megyei 
Közgyűlés  Turisztikai 
és  Sport  Bizottsága 
turisztikai  célú 
előirányzata

300.000,- Ft

Nem nyert

Hiánypótlási 
eljárás  nélkül, 
forráshiányra 
hivatkozva  került 
elutasításra.

Lelki  egészség 
megőrzése 

Szlovénia-
Magyarország 
2007-2013

194.458.-euro A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

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

29.995.448.-
Ft

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

A  pályázat 
elbírálását  2008. 
decemberére 
hirdették, de még 
nem történt meg. 
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PÁLYÁZAT CÍME A PÁLYÁZAT 
KIÍRÓJA

TELJES 
ÖSSZEG

ELNYERT 
ÖSSZEG

MEGJEGYZÉS

Szentgotthárdi 
Városi  Gondozási 
Központ 
alapszolgáltatásaina
k javítása

NYDOP-2008-5.1.1/A

31.616.571.-
Ft

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

A  pályázat 
elbírálását  2008. 
decemberére 
hirdették, de még 
nem történt meg.

Kistérségi 
közlekedési 
infrastrukturális 
fejlesztések a Rába 
mentén 

NYDOP-3.2.1/B
Közösségi 
közlekedési 
infrastruktúra 
fejlesztése

49.372.159.-
Ft

Nem nyert

Pályázatot  a 
Társulás 
készítette,  de  a 
projekt  gazda  a 
Csörötnek  Község 
Önkormányzata 
volt. 

Közmunka program 

Szociális  és 
Munkaügyi 
Minisztérium 
2008/5b. sz. 

16.321.415.- 
Ft

Nyert

A  pályázat  2008. 
dec.  31-vel 
lezárult.  A  dec. 
hónap  pü. 
Elszámolása, ill. a 
végelszámolás 
folyamatban van. 

III. Társulási Tanácsi ülések

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben 12 alkalommal ülésezett és 83 határozatot hozott a 
Társulási Tanács. A Jegyzői Kollégiumi ülések is havi rendszerességgel kerültek megtartásra.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2008. évben 
hatodik alkalommal június 30-án ülésezett, az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

• a Társulás 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008. számú határozat módosítása,
• a közösségi busz 2008-2009-es tanévre vonatkozó útvonalának meghatározatása,
• a Társulási Megállapodás módosítása,
• tájékoztatás az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről,
• a  Társulás  pályázata  a  Városi  Gondozási  Központ  „Szociális  infrastruktúra  és 

szolgáltatások fejlesztésére”,
• a Rendelőintézet kérelme - az ultrahangkészülék javítására,
• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének helyettesítése,
• a 2008. évi Belső ellenőrzési terv módosítása,
• Játékvár Óvoda Alapító Okiratának módosítása,
• a 2008-2009-es tanévre vonatkozó napközis csoportok meghatározása,
• Tanácsosi, főtanácsosi címek adományozásának rendszere,
• Helyi Vidékfejlesztési Iroda irodavezetőjének tovább foglalkoztatása.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  Fejlesztési Tanácsa 2008. 
évben  második  alkalommal  augusztus  18-án ülésezett  és  a  4-és  5  számjegyű 
útfejlesztések prioritási sorrendjének megállapításáról határozott.

84/101



Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2008. évben 
hetedik alakalommal augusztus 28-án ülésezett, az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

• a  Vas  Megyei  Közgyűlés  véleménye  a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény 
átszervezéséről,

• a  Kistérségi  közoktatási  feladatellátási,  intézményhálózat  –  működtetési  és  – 
fejlesztési terv elfogadása,

• a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény pedagógiai Programjának elfogadása,
• a Társulás 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása,
• maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában,
• tájékoztató az oktatási intézmények helyzetéről a 2008-2009-es tanév előtt,
• a  Társulás,  mint  pályázati  partner  támogatja  a  „Pályázat  turisztikai  desztináció 

menedzsment szervezet támogatására” felhíváson való részvételt,
• a  támogató  és  közösségi  ellátások  2009  évtől  várható  finanszírozásáról  szóló 

tájékoztató,
• a Támogató Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi  Társulás Társulási  Tanácsa nyolcadik 
ülésén 2008. szeptember 3-án az Őszi-Téli Közmunkaprogramon való indulásról döntött.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2008. évben 
kilencedik alkalommal szeptember 25-én ülésezett, az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

• tájékoztató a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Projektről,
• a Nyugat-dunántúli Regionális Tervezésű Operatív Program és a Regionális Operatív 

Program akciótervének munkaváltozatával kapcsolatos észrevételek,
• a Társulás költségvetéséről szóló 10/2008. számú határozat módosítása,
• a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Minőségirányítási Programjának elfogadása,
• a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  2008/2009-es  évre  vonatkozó 

tantárgyfelosztása,
• a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Szentgotthárd  intézménynél 

intézményvezető helyettes beosztás kinevezése,
• tájékoztató a kistérségben működő konyhák utóellenőrzéséről.

Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  tizedik 
alkalommal 2008. október 30-án ülésezett, az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

• a Támogató Szolgálat és a Közösségi Pszichiátria Szakmai Programjának módosítása,
• a 2009. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Terv elfogadása,
• tájékoztató az iskolai konyhák büfék ellenőrzésének tapasztalatairól,
• a 2009. évre vonatkozó élelmezési nyersanyagnormák megállapítása,
• iskolaszék létrehozó bizottságba tag delegálása,
• Kistérségi Programajánló 2009. kiadvány megjelentetése.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tizenegyedik 
alkalommal 2008. november 27-én ülésezett, az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

• a  Társulás  2008.  évi  költségvetésének  háromnegyed  éves  teljesítésről  szóló 
tájékoztató elfogadása,
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• a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további fenntartásának lehetőségei,
• a Társulás 2009. évi költségvetési koncepciója,
• a Társulás által fenntartott intézmények vonatkozásában meghozott alapító okiratokat 

módosító határozatok visszavonása,
• tájékoztató a Játékvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról,
• a 2009. évi nyersanyagnormák megállapítása a Tapsifüles Óvodában,
• a Városi Gondozási Központ, Idősek Klubja működési engedélyének módosítása,
• a Városi Gondozási Központ Időskorúak Gondozóháza megszüntetése.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tizenkettedik 
alkalommal 2008. december 18-án ülésezett, az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

• a Társulás költségvetésről szóló 10/2008. számú határozat módosítása,
• a  Városi  Gondozási  Központ  létszámellátottságának,  Szervezeti  és  Működési 

Szabályzatának, Szakmai Programjainak módosítása,
• költségcsökkentés a Szentgotthárdi Oktatási Intézményben,
• a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény iskolaszékébe tag delegálása,
• a 2008. évi Belső Ellenőrzési Terv módosítása,
• tájékoztató a Társulás 2008. évi közbeszerzéseiről,
• a Játékvár Óvoda és a Tapsifüles Óvoda téli zárva tartása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsában  végzett  munkáról  szóló  beszámolót 
megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester / elnök

Szentgotthárd, 2009. január 19.                                              
                                                                                  _____________
                                                                                   Viniczay Tibor
                                                                                   polgármester
Ellenjegyezte:
                      ________________
                      Dr. Dancsecs Zsolt
                               jegyző
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2009. január 28-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:

293/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd város Önkormányzata Egészségügyi Koncepciójának kiegészítéseként megfogalmazott 293/ 
2004.  sz.  Képviselőtestületi  határozatban foglaltak  értelmében  2008.  II.  félévében az  egészségügyi 
szektorban végzett megelőzés-szűrési tevékenységről az alábbiakban adok tájékoztatást:
 
Az alapellátásban 

• felnőtt háziorvosok saját  körzetükben  folyamatosan végezték  a 67/2005( XII.27.) Eü. Min. 
rendelet értelmében a felnőttkori alapstátusz felmérését, mely családi kórtörténet felvételét, 
életmódbeli tényezők feltárását, részletes fizikális vizsgálatot (testsúly, haskörfogat mérés, 

testtömeg-index meghatározás, vérnyomásmérés) és laborvizsgálatok (koleszterin, vércukor, 
vérzsír-szint) kérését 

foglalja magában.

• A SZOI  és  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium tanulói  körében  2008.  szeptemberében 
megtörténtek a testnevelési  csoportokba történő besorolásokhoz szükséges orvosi vizsgálatok. A 
gyógytestnevelés  csoportba  sorolt  gyerekekkel  egyetemi  végzettségű  szakember  foglalkozik.  A 
foglalkozások gyógyúszással is kiegészülnek. A védőnői és orvosi általános szűrővizsgálatok már 
szeptemberben megkezdődtek,  és  folyamatosan zajlanak.  Az egészséges  életmóddal,  betegségek 
megelőzésével,  szexuális  felvilágosítással  kapcsolatos  foglalkozások  az  osztályfőnöki  órák 
tanmeneteiben  szerepelnek,  az  adott  életkornak  megfelelően  (pl.  egészséges  táplálkozás,  káros 
szenvedélyek:  dohányzás,  alkoholfogyasztás,  fertőző  betegségek,  egészséges  nemi  élet).  Külső 
cégek  is  támogatják  az  egészségmegőrző  tevékenységet  tájékoztató  füzetekkel  és  különböző 
termékmintákkal.

• Az Óvodáskorúak a 2008. évi tanévben is részt vettek szemészeti, belgyógyászati szűrővizsgálaton, 
valamint  rendszeres  a  tanköteles  korú  gyermekek  beiskolázás  előtti  vizsgálata.  Fogászati 
szűrővizsgálaton sajnos csak a nagycsoportos korú gyermekek tudnak minden évben részt venni. A 
védőnők rendszeresen ellenőrzik a gyermekek haját, a fejtetvesség felderítése, kiküszöbölése okán.

• Civil szervezetek   közül a Harmónia Egészségmegőrző Klub felkérése alapján a 

Népegészségügyi szűrővizsgálatok jelentőségéről dr. Kocsis Eszter ÁNTSZ Nyugat –Dunántúli Intézete 
Szűrési-koordinációs Osztályvezetője tartott előadást.
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A klub szervezésében klubtagok részvételével az alábbi szűrővizsgálatok történtek:
 Melanoma(bőrdaganat) szűrés  :  22 fő vett részt- 4 kiemelés történt
 Csontritkulás szűrés  :      16 fő vett részt
 Emlőrák szűrés  :        9 fő vett részt

A Vöröskereszt és a Harmónia Egészségmegőrző Klub szervezésében a Rendelőintézet iskola-és 
ifjúsági  védőnőinek  szakmai  koordinálásával  az  alsó-  felső-és  középiskolás  tanulók  részére 
egészségnevelési vetélkedő zajlott. A vetélkedőn a kistérségi iskolákkal együtt 400 tanuló vett részt. 
A döntőn egészséges táplálkozásról ételbemutató és kóstoló volt a résztvevő diákok részére, ahol az 
iskolai büfék dolgozói is jelen voltak. 

A 2008. júniusában megalakult Galagonya Szívklub szervezésében a Vas Megyei Szív Egyesület 
tagjainak  és  a  Rendelőintézet  dolgozóinak  aktív  részvételével  testsúly-testzsír,  testtömeg-index, 
koleszterin, vércukor vérnyomásszűrés történt. 143 fő vett részt a szűrésen.

• A Rendelőintézet szakellátásain  
A szabadon igénybe vehető gondozókban:
Tüdőgondozóban 678 fő jelent meg szűrésre jelzett időszak alatt.  
Onkológiai gondozóban  61 fő jelentkezett daganatos szűrés céljából 
a szakrendeléseken:
Urológia szakrendelésen jelzett időszak alatt 391 prosztataszűrés történt.
Nőgyógyászati rendelésen ezen időszak alatt 637-n jelentkeztek nőgyógyászati szűrővizsgálatra.
Belgyógyászati szakrendelésen megjelent valamennyi beteget szénhidrát -anyagcserezavar 
irányában továbbra is folyamatosan szűrjük.

A Népegészségügyi program keretében szervezett megyei szűrővizsgálatok adatai  :   dr. Kocsis Eszter 
ÁNTSZ Nyugat- Dunántúli Regionális Intézete Szűrési koordinációs osztályvezetőjétől kapott adatok

2008. év MAMMOGRÁFIÁS SZŰRÉS
Szentgotthárd
Behívások összesen:  730 fő         
Megjelentek száma: 463 + 94 Szociális Otthon (3 busz) 557 fő
Megjelenési aránya: 76,1 % 

2008. év MÉHNYAKSZŰRÉS
Megjelentek összesen:           41 fő

329/2006. számú képviselő-testületi határozat:

A  329/2006. ÖKT  határozattal  elfogadott  Szociális  Szolgáltatásszervezési  koncepcióban  szerepel  a 
szentgotthárdi Idősek Klubja akadálymentesítése. 
A Gondozási  Központ  épületének  illetve  szolgáltatásainak  korszerűsítésére   2008.  évben  pályázatot 
nyújtottunk  be  a  Nyugat-Dunántúli  Operatív  Program  keretében  megjelent  Szociális  infrastruktúra  és 
szolgáltatások  fejlesztése  c.  pályázatra  (NYDOP  2008/5.1.1).  Pályázatunk  tartalmazza  az  épület 
akadálymentesítését, háztartási gépeinek lecserélését, az ingatlan karbantartási munkáit, az idősek nappali 
ellátásához szükséges berendezések beszerzését és informatikai fejlesztést. 
Pályázatunkat befogadták, támogatásáról vagy elutasításáról döntés még nem született. 

313/2007. számú képviselő-testületi határozat:
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A  313/2007.  ÖKT határozattal  elfogadott  Szentgotthárd  Ifjúsági  Koncepcióban illetve  a  mellékletében 
szerepel a szentgotthárdi intézmények (iskolák, orvosi rendelő, könyvtár, színház, polgármesteri hivatal) 
akadálymentesítése. 
Az  intézményeink  akadálymentesítésének  műszaki  lehetőségeit,  forrásigényét  már  évekkel  ezelőtt 
felmértük. A becsült bekerülési költség több mint 80 millió forintot tett ki. 
A polgármesteri  hivatal  akadálymentesítésének tervét  elkészíttettük,  melynek érvényessége  a  többszöri 
hosszabbítás után megszűnt. 

Szintén a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében, az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére kiírt 
pályázati lehetőséggel élve, pályázatot nyújtottunk be a  Rákóczi úti orvosi rendelő akadálymentesítésére, 
vizesblokk  kialakítására,  fűtés  korszerűsítésére,  nyílászárói  részleges  cseréjére,  burkolatok  cseréjére, 
mozgáskorlátozottak részére parkoló építésére 
( NYDOP-2007-5.2.1.).
Pályázatunkat befogadták, érdemi döntés még nem született.

313/2007. számú képviselő-testületi határozat:

2008 szeptemberében,  az  iskolai  évad kezdetével  a  Pannon Kapu Kulturális  Egyesület  is  elindította  a 
FIKUSZ-ban az ifjúságnak szóló programjait, melyek közül a leglátogatottabb a filmklub. Az egyesület a 
filmdélutánokkal lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy mindenki hozza el otthonról kedvenc filmjét és 
mutassa be, mondja el, hogy miért az a kedvence, mi az, ami miatt az értékessé vált a számára, másrészt az 
egyesület  is  a  fiatalok  elé  tár  olyan  filmalkotásokat,  amelyek  mindenképpen  a  filmkultúra  alapjait 
szolgálják. Ezzel kielégítik mindazon fiatal filmbarátok igényeit, akik szívesen megnézik a hagyományos 
hollywoodi sémáktól eltérő igényes, mondanivalóban gazdag, kortárs hazai és külföldi rendezők alkotásait. 
A film levetítése előtt a filmklub koordinátora bemutatja az adott filmet néhány mondatban. A filmklubbal 
prevenciós célja is  van a  Pannon Kapunak,  hisz  érintenek,  érinteni  fognak a  filmeken keresztül  olyan 
témákat  is  (pl.  Transpotting,  Félelem és reszketés Las Vegasban, Candy, Betépve),  melyeken keresztül 
bemutatják azt, hogy mi történik velük akkor, ha tiltott szerekhez nyúlnak. 

Egy a fiataloknak szóló, állampolgári jogokkal is kapcsolatos, önismereti képzés megvalósíthatóságának 
vizsgálatát  megkezdte a  Pannon Kapu Kulturális  Egyesület.  Felvették a  kapcsolatot  az  MMIK LOGO 
Ifjúsági  Irodával,  melynek  munkatársai  havi  egy  alkalommal  (pl.  minden  hónap  utolsó  csütörtökén) 
vállalnák  egy osztálynak közösségfejlesztő  foglalkozás  tartását,  másfél  órában egy-egy alkalommal.  A 
foglalkozás célja alapvetően a közösségfejlesztés, de pár alkalom után lehetne konkrét témát is feldolgozni 
a  diákokkal (pl. emberi jogok, állampolgári jogok, Európa-tudat, sokszínűség rasszizmus stb.).
Erről  az  iskolákban az  igények,  lehetőségek felmérése folyamatban van,  eddig  a  Szakképző Iskolából 
érkezett válasz, miszerint az osztályfőnökök nem jeleztek az igazgató felé ezzel kapcsolatban igényt. Több 
párhuzamos, diákoknak szóló program is fut ebben a tanévben az iskolában, így már az időbe sem tudták 
beilleszteni e programot. Talán majd a következő tanévben.

Az ugyancsak az Ifjúsági Cselekvési Tervben szereplő, DÖK-vezető diákoknak és a Szentgotthárdi Ifjúsági 
Fórum tagjainak  szóló  képzést  forrás  nélkül  nem lehet  megvalósítani,  mivel  minden előadó kér  némi 
költségtérítést. Erre a Pannon Kapunak nincs forrása. Pályázati lehetőség e témában mostanában csak a 
megyei fenntartású iskolák, DÖK-ök számára nyílt.

313/2007. számú képviselő-testületi határozat:

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 - 2009
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Előzetesen  megjegyzem,  hogy  a  cselekvési  tervben  a  Kirendeltség  számára  az  önkormányzat  által 
egyoldalúan  kitűzött  feladatok  (és  nem  megállapodás  eredményeként  létrejött  terv  szerinti  feladatok 
vállalása)  végrehajtása  egyben  a  munkaügyi  szervezet  fő  stratégiai  feladati  közé  tartozik  és  ezek 
megvalósítása  alapfeladatunk.  Eredményeink  kistérségi  szintűek,  többnyire  munkanélküli  pályakezdő 
fiatalok elhelyezkedése érdekében tett intézkedések a foglalkoztatás és a foglalkoztathatóság érdekében. 
Viszont vannak és voltak kezdeményezéseink a megelőzést  illetően,  ahol partnerekre találtunk, de volt 
elutasítás is vagy érdektelenség, melyről a későbbiekben szólni fogok. Aztán vannak olyan feladatok is, 
melyek  nem  tartoznak  a  kirendeltség  illetékességi  körébe  (regionális  szintű  feladatok),  ezek 
megvalósulásáról nincsen tudomásom. 

A koncepcióban vállalt tevékenységek végrehajtásának ismertetetése:

A  munkavállalás  szempontjából  fokozottan  kiemelt  területek,  a  nyelvi  számítástechnikai  ismeretek 
valamint a hiányszakmákra való koncentrálás tekintetében folyamatosan szem előtt tartottuk a pályakezdő 
valamint a fiatal munkanélküliek ezekre a szakirányokra való ösztönzését több-kevesebb sikerrel. 
Ok: a motiváció hiánya, illetve nem helybeni képzés (nem jött össze egy csoportra való tanulni vágyó 
fiatal), valamint a hiányszakmákra való koncentrálás.
Eredmények:  Két  NC-CNC  esztergályos/forgácsoló  csoport  beindítása  helyben  valamint  boltvezetői 
képzések szintén helyben.

A Munkaügyi  egyeztetői  Fórumon  állandó  napirendi  téma  volt  a  helyi  és  kistérségi  munkaerő-piaci 
helyzete,  valamint  az  akkor  éppen  aktuális  témák  a  foglalkoztatás  bővítése,  annak  lehetőségeinek 
ismertetése. Célként volt kiemelve az ifjúság képviselőinek bevonása a Fórumba, mely megvalósult sőt 
sikerült a Civil Fórum képviselőjét megnyerni ügyünknek. Mindkét szerv illetve a középiskolák számára 
fel lett ajánlva a fiatalok tájékoztatása, sőt érvényes megállapodásunk is a van a FIKUSZ-szal,  melyet 
szerintem felül kell vizsgálni, ennek ellenére nem volt érdeklődés a III.Béla Szakképző Iskolát kivéve. 
Egyedül itt sikerült osztályfőnöki óra keretében tájékoztatni a fiatalokat. A gimnázium nem igényelte,mivel 
az ott tanulók célja a továbbtanulás. A Fórumon kértem a polgármesteri hivatal vezetőit hogy az általános 
iskolákban is el kellene kezdeni a tájékoztatást a szülőkkel és a tovább tanuló diákokkal karöltve.

Az információáramlása terén is érdektelenséget látni, ugyanis meglátásunk szerint mi nyújtunk bőséges 
információt viszont visszafele ez már nem működik. Egyoldalúságot tapasztalok, és a partnerség hiányát, 
ezért konkrétabban kellene kidolgozni és megfogalmazni az információáramlás módját, annak tartalmát, 
nem csupán említést tenni róla. (Havi munkaerő-piaci beszámolóink információink a kistérséget illetően 
folyamatosan szerepelnek a www.nyugatrmk .hu oldalon és természetesen személyesen is rendelkezésre 
állunk)

A különböző foglalkoztatáspolitikai eszközök segítségével a fiatalok munkába vonása folyamatos, mivel 
alapfeladat, természetesen függ a rendelkezésre álló kerettől és a foglalkoztatók által benyújtott igényektől 
illetve a személy motivációjától is.

201/2008. számú képviselő-testületi határozat:

Tájékoztató az Agriával (Görögország) tervezett testvérvárosi kapcsolat állásáról

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 201/2008. számú határozatával elfogadta Thomas 
Papaeuthimiou, Agria Városa polgármesterének felkérését és támogatta a testvérvárosi kapcsolat kiépítését.
Viniczay Tibor polgármester úr levele 2008. szeptember 16-án postán és e-mailben is megküldésre került 
Agria Önkormányzata részére. A levélre jelen időpontig válasz nem érkezett.
A térséggel való szorosabb – testvérvárosi – kapcsolat kiépítésére esélyt adhat, hogy Szentgotthárdot a 
CHIRON projekt során megismert görög vezető partner - Görögország Magnesia Tartományának Szociális 
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és  Kulturális  Bizottsága  (EKPOL)  –  ismételten  partneréül  kérte  fel,  legújabb  2009  évben  az  Európai 
Területi  Együttműködés  interregionális  IV.C  programjában  benyújtandó  kulturális   turizmus  témájú 
pályázatához.  A Képviselő-testület  308/2008.  számú  határozatával  nyilvánította  ki  a  projektben  való 
részvételi szándékát.

240/2008. számú képviselő-testületi határozat:

Január 20-án tartotta alakuló ülését Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa. A hat tagú Tanács tagjai: a város 
polgármestere,  a  mindenkori  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  elnöke,  a  Városi  Gondozási 
Központ vezetője; a Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub, a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete és 
az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület által delegált tag. A tanács elfogadta ügyrendjét, megválasztotta 
titkárát, s elfogadta 2009. évi munkatervét. A Tanács konzultatív, véleményező szerv: vagy üléseiken fejtik 
ki véleményüket vagy az időseket közvetlenül érintő előterjesztéseket tárgyaló állandó bizottsági üléseken 
tanácskozási joggal vesznek részt.

Hatósági és Okmányiroda:

1. Önkéntes  teljesítés  elmaradása  miatt,  hivatalunk  által  korábban  visszavont  működési  engedély  
leadására irányuló  végrehajtás, rendőrhatósági foganatosítására került sor.

2. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V. törvénynek 
és  egyéb  törvényeknek  a  számviteli  beszámoló  közzétételi  rendjével,  valamint  a  gazdasági 
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról szóló 2008.évi 
XCVI.törvény  2008.december  27.napján  hatályba  lépő  24.§.(2)  bekezdése  szerint  a  KSH-
közlemény alapján  automatikusan  át  nem fordítható  és  a  TEÁOR 08 tevékenységi  szakágazati 
besorolásnak  megfelelően  e  törvény  hatálybalépéséig  még  nem  módosított,  a  körzetközponti  
jegyző nyilvántartásába 2007.december 31.-ig bejegyzett  tevékenységi kör változását  az egyéni 
vállalkozónak  a  mindenkor  érvényes  szakmakód  alapján  a  2009.  évi  első  adómegállapítási 
időszakról  szóló  adóbevallással  egyidejűleg  -  költség-  és  illetékmentesen  -  kell  az  állami 
adóhatósághoz  bejelentenie.  Az  állami  adóhatóság  erről  az  általa  üzemeltetett  informatikai 
rendszeren keresztül adatot szolgáltat a KSH részére.
Ennek  értelmében  az  egyéni  vállalkozói  igazolványok hivatalból  történő  illetékmentes  cseréje  
2008.december 27.napjától  okafogyottá vált. 
Ezen  jogszabály  hatálybalépéséig a   Szentgotthárdi  okmányiroda  350  egyéni  vállalkozó  egyéni 
vállalkozói igazolványának illetékmentes cseréjét bonyolította le.

3. 2009.03.31.től  hatályos  a  telepengedély,  illetve  a  telep  létesítésének  bejelentése  alapján 
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről , valamint a  telepengedélyezés 
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008.(XII.31.) Korm. rendelet, melynek értelmében 
a  hatáskört  a  telep  fekvése  szerint  illetékes,  a  települési  önkormányzatok  többcélú  kistérségi 
társulásáról  szóló  törvényben  meghatározott  kistérség  székhelye  szerinti  település  jegyzője 
gyakorolja.
Ennek értelmében:
- a rendelet hatálybalépésekor már működő és érvényes engedéllyel rendelkező telep esetében a 
telep fekvése szerint illetékes jegyző a teleppel kapcsolatos iratokat 2009.04.30.-ig bezáróan köteles 
megküldeni a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat  jegyzőjének.
-a  megküldött  iratok  alapján  a  kistérség  székhelye  szerinti  település  jegyzője  2009.05.30.-ig 
bezáróan - ha az ipari tevékenység bejelentés-köteles - haladéktalanul nyilvántartásba veszi.
-  a  bejelentésköteles  tevékenység  esetében  a  jogszabályban  megjelölt  elsőfokú  hatóságok  a 
bejelentés kézhezvételétől számított huszonkét munkanapon belül  kötelesek a telepen ellenőrzést 
lefolytatni, és annak eredményéről a jegyzőt öt munkanapon belül tájékoztatni. 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzata részt vett a Gyermekétkeztetési Alapítvány nyilvános 
pályázatán,  melynek  célja  a  rászoruló  gyermekek  rendszeresen  táplálkozásának 
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elősegítése hétvégén és szünidőben is. Az Önkormányzat által a 2009. évi Mindenki Ebédel 
programra benyújtott pályázatot kedvezőtlenül bírálták el. 

5. Felmértük a városban és a településrészeken élő szociálisan rászoruló, fűteni anyagi vagy 
más okból  nem képes,  elegendő tüzelővel  nem rendelkező személyek körét  a  Városi 
Gondozási Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak, valamint 
a  településrészi  önkormányzatoknak  a  segítségével.  A felmérés  eredményeképpen  15 
személy otthonába szállított tűzifát kapott, esetenként 12.300,-Ft értékben; a támogatás 
nyújtására a polgármesternek helyi rendeletünk biztosít hatáskört. Öt kiskorú gyermeket 
nevelő  család  pedig  igényeik  alapján  pénzbeni,  illetve  tüzelőként  nyújtott  rendkívüli 
gyermekvédelmi  támogatásban  részesült.  Ezen kívül  néhány  esetben  a  hozzátartozók 
figyelmének  felhívásával,  a  tüzelési  lehetőség  ellenőrzésével,  karácsonyfa  hulladék 
házhoz  szállításával  próbálta  az  önkormányzat  a  kihűléses  halálesetek  megelőzését 
elérni. Továbbá egy esetben étkeztetést nyújtottunk természetbeni formában.

Műszaki Iroda:

• Az előírt határidőre megtörténtek a karácsonyi díszkivilágítás elemeinek leszerelési munkálatait. 
Határidő: 2009. január 06. Kivitelező: Laczó Nándor Szentgotthárd

 
• Megrendeltük a különböző módon megrongált forgalomtechnikai eszközök (kettős körforgalomban 

elsodort  oszlopok),  illetve  közúti  jelzőtáblák  (Felső  utca,  Alsó  utca,  illetve  Széchenyi  utcában 
kidöntött jelzőtáblák) helyreállítását. Kivitelező: ÖKV Szentgotthárd

• Megrendeltük  a  Hunyadi  u,  (hrsz.1573.)  hrsz.1393  közút  kereszteződésében  „Behajtani  tilos” 
KRESZ  tábla  „Kivéve  engedéllyel”  kiegészítő  táblával  elhelyezését.  Kivitelező:  ÖKV 
Szentgotthárd

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 2
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 2
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 3
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 3
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 3
- Telekalakítások száma: 6
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 4
- Építésrendészeti eljárások száma: 1

Energetikai beszámoló 2008. IV. negyedév

  A  beszámoló  készítésének  időpontjában  már  rendelkezésre  álltak  a  2008.  évi  intézményi  távhő 
szolgáltatói számlák. Ezek elemzéséhez a szolgáltatótól további adatokat kértem. 
  A  január  01  és  december  31  közötti  fűtési  időszakok  „keménységének”  összehasonlítására  az 
épületgépészetben  is  használatos  hőfokhidas  módszert  alkalmaztam.  Ennek  alapján  a  Mártírok  úti 
kazánháznál  a  fűtött  időszakokban  2007  évben  3151napfok,  2008  évben  pedig  3158  napfok  értékek 
adódtak.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  hőtermelői  oldali  adatok  szerint  a  fűtéssel  áthidalandó  hőmérséklet 
különbségek  a  két  évben  0,5  % pontossággal  egyformának mondhatók,  tehát  a  két  év  adatai  minden 
további nélkül összehasonlíthatóak.
  Összehasonlítottam a szolgáltatói kazánüzemi naplók alapján a fűtési óraszámokat is. 
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A Mártírok úti kazánházban 2007-ben 3188 óra, 2008-ban 3314 óra, a kolostori rendszeren 2007-ben 2613 
óra, 2008-ban 2845 óra hőtermelés folyt, tehát a két évben közel azonos.  
   Mindezek alapján az elmúlt egy év energetikai területen tett lépéseknek köszönhetően a tíz közületi 
fogyasztónknál megtakarítások észlelhetők. 
Az eredmények a következők:

Számlázás szerinti összegzett hő fogyasztás 2007 évben 9236 GJ, 2008 évben 8703 GJ.
Ebből származtatva   a hőfogyasztás csökkenése   533 GJ.  
Összegszerűen     ez  2008  évben  3.600  Ft  +  Áfa   éves  átlagos  árral  számolva  bruttó  2.300.000     Ft   
megtakarítást jelent.  Mindez  az  energetikára  való  fokozottabb  odafigyelésnek,  néhány  intézkedés 
bevezetésének volt köszönhető. 

 A tavalyi árhelyzet eddig nem tapasztalt új problémával szembesítette a szolgáltatót.  A szeptemberben 
elfogadott díjak októbertől már nem fedezték a hőtermelés költségeit. A köztes időszakot hitelfelvétellel 
egyenlíti  ki  a  társaság.  Ezt  a  hitelt  vissza  kell  fizetni,  ennek költsége is  a  fogyasztókat  terheli.  Ebből 
világosan  látható,  hogy  az  imént  bemutatott  megtakarítási  összegen  felül  jelentkezik  a  második  félév 
mennyiségi megtakarításainál a tényleges költségek és a számlázott költségek közötti különbözet is, hisz 
azt utólag nem kell rendezni. Ez kb. bruttó 350.000 Ft.
   Célként a komfortosság növelése mellett legalább ennek a megtakarítási szintnek a megtartását jelölöm 
meg, hisz a jelenlegi díjakkal számolva ez 2009-ben bruttó 4.140.000.Ft megtakarítást eredményezhet.
A komfortosság növelésén azt értem, hogy miközben költségeket takarítunk meg, eközben és emiatt nem 
romolhat tűréshatár alá az intézményekben tartózkodók hőérzete.  
Ezen a problémán sokszor csak jelentéktelen apróságnak tűnő változtatásokkal is lehet segíteni, ha van 
folyamatos ráfigyelés a dolgokra. 
Itt szót kell ejtenem a finanszírozásról is. Sajnos az előző két anyagban leírtakhoz képest tovább romlott a 
helyzet  e  téren.  Intézményenkénti  néhány ezer  illetve  néhány tízezer  forintos  anyagbeszerzéseket  sem 
tudtunk megoldani, mely anyagok beszerésével és beépítésével jelentős eredményeket lehetne elérni.  A 
problémát  az  okozza,  hogy  a  költségvetésben  a  képviselőtestület  szándéka  szerint  biztosított 
eszközbeszerzési keret mögött a nyár közepétől nem volt tényleges forrás. Így a keret  50%-a nem volt 
kihasználható,  csak papíron létezett.  Ez ellehetetlenítette  a  további  megtakarításokat  megalapozó,  saját 
magunk  által  elvégzendő,  ésszerű  fejlesztéseket,  valamint  a  tervbe  vett  karbantartásokat  is.  Ezzel 
gyakorlatilag több pénzt  dobtunk ki  az ablakon,  mint  amennyibe a  korrekt  finanszírozás került  volna. 
Sajnos az ÖKV sem képes előfinanszírozásra.
 Javaslom, hogy a költségvetési tárgyalás következő fordulójára dolgozzunk ki egy olyan finanszírozási 
megoldást, ami kiküszöbölheti a jelenlegi problémákat. 
Mivel az intézményeink energetikai jövőképével kapcsolatosan több lehetséges alternatíván is dolgozunk, a 
jelenleg ésszerűnek látszó fejlesztésekhez, karbantartásokhoz a tavalyi elmaradásokat is figyelembe véve 
szükséges lenne dologi forrást biztosítani a 2009. évi költségvetésben is. Ennek összege előzetes becslésem 
szerint bruttó1.000.000 Ft körüli nagyságrendű, egy keret, amiből szükség szerint lehet anyagok, kisebb 
eszközök  beszerzésére  összeget  felhasználni.  Ennek  forrása  lehet  a  most  már  egyértelműen  látható 
megtakarítás.  Az,  amennyivel  az  intézkedéseinknek  köszönhetően  kevesebb-be  kerül  az  intézmények 
energiafelhasználása.
Így lehet igazán értelme a munka második évébe lépni és a fűtési rendszerek mellett megkezdeni a további 
megtakarításokat hozó erősáramú energiagazdálkodás részletes vizsgálatát is. 

Pénzügyi Iroda:

Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 
pénzforgalmi adatok alapján. 
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Folyószámla hitelünk 2008. december 1-én:  - 292.588.027,- Ft
Bevételek december 1 – december 31.:                 125.708.194,- Ft
Kiadások december 1- december 31.:  - 130.477.437,- Ft
Elszámolási számla egyenlege december 31-én:  - 297.357.270,- Ft.

Tájékoztatásul közöljük, hogy folyószámla-hitelkeretünk 300.000.e/Ft.

A két ülés közti beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 299.978 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! Sajnos már fizetési kötelezettségeinket bevételek hiányában nem tudjuk teljesíteni!!!

Beszámolók, jelentések:
- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat és a Társulás tekintetében 
az Időközi költségvetési jelentést (PMINFO).

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

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

Rendeletek felülvizsgálata:

- Az 1/2008.(I.31.)  ÖKT rendelet : a 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására a mostani 
januári képviselő- testületi ülésen kerül sor.

- A 2/2008.(I.31.)   ÖKT rendelet:   a  Szociális  igazgatásról  és az egyes  szociális  ellátási  formák 
szabályairól  szóló  rendelet,  valamint  a  gyermekek  védelméről  szóló  rendelet  módosítására 
várhatóan a szociális rendelet tekintetében a februári képviselő-testületi ülésen kerül sor .

- A 3/2008.(I.31.)  ÖKT  rendelet  :  a   Szentgotthárd  város  tulajdonában  lévő  nem lakás  céljára 
szolgáló  helyiségek  és  területeinek  bérleti  díjáról  szóló  rendelet  módosítása  változtatást  nem 
igényel. 

Képviselői felvetésre adott válasz  :  

Labritz  Béla:  A Hunyadi  u.  temető  utáni,  5  t  súlykorlátozó  táblával  ellátott  szakaszára  (Mogersdorfi 
bekötőút), behajtási engedélyt adtunk ki a kérelmező szentgotthárdi mezőgazdasági vállalkozó részére. A 
Lajta-Hanság Zrt, mint szintén érdekelt fél, ilyen kérelemmel még nem fordult hivatalunkhoz. Az esetleges 
sárfelhordás utáni úttakarítás az engedélyes feladata.

Szentgotthárd, 2009. január 21.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2009. január 19-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.
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.



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

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

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 16.492.000,- Ft
A pályázat 
benyújtása 
megtörtént

1.649.200,- Ft

Támogatási kérelem az 
erdőgazdálkodók 
közjóléti létesítmények 
és berendezések 
fenntartásához, 
karbantartásához 
igényelhető csekély 
összegű (de minimis) 
támogatásához

109/2008. (VIII. 27.) 
FVM rendelet az 
egyes erdészeti 

közcélú feladatok 
csekély összegű (de 

minimis) 
támogatásáról

- 2.237.800,-Ft

NYERT.
Támogatás: 

2.237.800,- Ft 0,-Ft

A Hársas-tó és az 56-os emlékerdő 
2008.  évi  fenntartási  feladataihoz 
igényelt  támogatást  a 
Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési 
Hivatal  2008.  decemberében 
folyósította.

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.

Őszi-téli 
közmunkaprogram a 
szentgotthárdi 
kistérségben-2008

Szociális és 
Munkaügyi 
Minisztériumnak a 
Nyugat-Dunántúli 
Regionális 
Munkaügyi 
Központtal 
együttműködésben 
megvalósuló 
2008/5.b. számú 
közmunkaprogramj
a

Szentgotthárd 
Város és 
Térsége 
Többcélú 
Kistérségi 
Társulása
55/2008. számú 
Társulási 
Tanácsi 
határozat

16.321.415,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

15.001.152,- Ft 1.320.263,- Ft
Időtartama 3 hónap.

2008. október-december.
Lezárult.
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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. január 19-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 A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

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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