
T A R T A L O M M U T A T Ó

1. SZOI alapdokumentumainak módosítása.
2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata.
3. Játékvár Óvoda  alapdokumentumainak módosítása. 
4. Együttműködési megállapodások.  
5. A Városi  Gondozási  Központ  szakmai  programjának  és  SZMSZ 

módosítási kérelme.
  6.  Városi Gondozási Központ  bővítése nyugdíjas lakásokkal.
  7.  Közbeszerzési és beszerzési eljárások szabályairól szóló 
       szabályzat módosítása.
  8.  A közérdekű adatok közzététele Szentgotthárd Város 
       Önkormányzatánál. 
  9.  A fluktuáció vizsgálata a Családsegítő és Gyermekjóléti 
       Szolgálatnál.

    10. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 
(Akadálymentesítés c. pályázat)

11.  Turisztikai desztinációs menedzsment létrehozása.
12.  NYDOP-2009-3.1.1/C. Kisléptékű, pontszerű kis városi  
       fejlesztések  pályázat.
13.  2009. évi költségvetési rendelet módosítása.
14. Rendeletmódosítás. (Önkormányzat vagyona)
15.  Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása. 
       (Ipari Park I.  ütem)
16. Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának 
      kezdeményezése.(Aquapark és  környéke)
17. S 7-es gyorsforgalmi út előzetes környezeti tanulmánya
18. Földhasználati szerződés módosítása .
19. A  Gotthárd-Therm Kft. alapító okiratának módosítása.
20. A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése.

   Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, 
   a szükséges felújítások lehetőségeiről.

21. A Sportkoncepció felülvizsgálata.
22. Beszámoló a települési esélyegyenlőségi programban 
      meghatározott ütemterv végrehajtásáról.
23. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a 
      lejárt határidejű  határozatokról.



E L Ő T E R J E S Z T É S      
a Képviselő-testület 2009. június 24-i ülésére

Tárgy: SZOI alapdokumentumainak módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  19/2009.  számú  határozatában 
jóváhagyta Szentgotthárd Város Önkormányzata 73/2009 számú határozatát, amelyben javasolta, 

- A SZOI 2009. július 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  óvodai  nevelést,  az  általános  iskolai  képzést  és  a 
gimnáziumi képzést.

- A Magyarlak- Csörötnek Általános Iskola és Óvoda 2009. július 1. időponttól a SZOI 
egységes iskolai intézményegységének tagintézményeként működik tovább.

A törvényi változások és a fentiek alapján Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a 84/2009 
határozatában  jóváhagyta  az  intézmény  új  alapító  okiratát.  A  döntés  alapján,  valamint  a 
2009. szeptemberében  bevezetésre  kerülő  általános  iskolai  emelt  angol  nyelvi  képzés  miatt 
szükségessé vált az intézmény többi alapdokumentumának, a Szervezeti Működési Szabályzatnak 
és  a  Pedagógiai  Programnak  az  aktualizálása,  illetve  a  SZOI  új  tagintézménye  (Magyarlak 
Csörötnek Általános Iskola és Óvoda) miatt az alapdokumentumok megfelelő kiegészítése.

Az egyes dokumentumokat azok igen nagy terjedelme miatt nem csatoljuk, azok a Polgármesteri 
Hivatalban megtekinthetők illetve a képviselők részére kérés esetén azokat eljuttatjuk.

Szervezeti és Működési Szabályzat módosításai

• Változtak  az  általános  rendelkezések:  az  intézménystruktúra,  egységek  elnevezései, 
intézmény alapítói.

• Kiegészültek az alaptevékenységek, szakfeladatok az óvodai tevékenységekkel
• Vezetési jogkör elhatárolása:

 A  közismereti  intézményegység  telephelyei  és  tagintézménye  vezetőinek,  tehát  a 
Szentgotthárd és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma, a 
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4. 
Évfolyama és a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának 
Széchenyi  István 5-8.  Évfolyama intézményegység-  vezető  helyetteseinek  (az  egyes 
telephelyek vezetőinek)  kinevezése. Az egyes telephelyek alkalmazotti közösségeinek 
véleményezési jogköre van.

 A Takács Jenő AMI intézményegység-vezetőjének pályázat útján történő kinevezése, az 
intézményegység alkalmazotti közösségének véleménye és az igazgatótanács döntése 
alapján

 A  Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási  Intézmény Magyarlak -  Csörötnek Általános 
Iskolája és Óvodája tagintézmény-vezetőjének kinevezése pályázat útján történik. Az 



érintett tagintézmény alkalmazotti közösségének véleményezési joga van. Az igazgató a 
tagintézmény vezetőjének kinevezéséhez, megbízásához, felmentéséhez köteles kikérni 
Magyarlak és Csörötnek Község Önkormányzatainak véleményét, amely véleménytől 
eltérni csak alapos szakmai indokkal lehetséges (2010. június 30-ig a jelenlegi vezető 
lesz megbízva a tagintézmény irányításával, utána pályáztatás).

• A meglévő elemek pontosításával, kibővítésével, valamint a törvény által előírt  elemekkel 
kiegészítésre került sor.
 az intézmény szervezeti  egységeinek feladatköre  és  nem pedagógus munkatársainak 

(SZM, DÖK) jogkörei
 Intézmény közösségeinek  kapcsolattartása:  vezetés-  nevelők,  nevelők-  tanulók, 

nevelők- szülők
 Az intézményi belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok
 Könyvtárak működési rendje
 Tankönyvellátás rendje
 Mindennapos testedzés formái
 Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei

Pedagógiai Program módosításai

• intézményi elnevezések módosítása (az új alapító okirat szerint)
• A program kiegészítése az új tagintézmény vonatkozásában (óvodai nevelés)
• Igazgatótanács  létszáma  lecsökken:  6  fő:  igazgató  és  az  egységenkénti  vezetők  (döntési 

jogköre  július  1.-től  már  csak  a  Takács  Jenő  AMI  intézményegység-vezetői  pályázat 
elbírálásában van)

• Emelt angol nyelvi képzés: a 2009/10-es tanévben az általános iskola első évfolyamán első 
alkalommal  emelt  angol  nyelvi  csoportot  is  indítunk.  Erre  a  képzésre  is  a  kéttannyelvű 
képzéshez hasonló mérési rendszer segítségével válogatjuk a gyerekeket (A korábbi emelt 
német nyelvi képzés természetesen megszűnik).

• Iskola képzési rendje most már az óvodába lépés feltételeivel kezdődik.
• Tankötelezettség  teljesítése:  az  osztályok  évfolyamonként  kiegészültek  a  Magyarlak- 

Csörötneki tagintézmény évfolyamonkénti egy-egy osztályával.
• Tanulmányok  folytatása:  Amennyiben  a  tanuló  a  8.  évfolyam  után  úgy  dönt,  hogy 

tanulmányait az intézményen belül kívánja folytatni, akkor automatikusan, felvételi eljárás 
nélkül továbblép a gimnázium 9. évfolyamára (egységes iskola, 12 évfolyam).

A kérelem  tárgyában  a  Fenntartó  Többcélú  Kistérségi  Társulás  dönt.  A Tisztelt  Testületnek 
javaslattételi  joga van. Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztést  megtárgyalni és tárgyában 
dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a SZOI 
Szervezeti Működési Szabályzat módosításait fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Pénzes Tibor igazgató



2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a SZOI 
Pedagógiai Programja módosításait fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Pénzes Tibor igazgató

Szentgotthárd, 2009. június 15.

Viniczay  Tibor
polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. június 24-i ülésére

Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata

Tisztelet Képviselő-testület!
 

A Képviselő-testület a 2009. április 29-i és május 27-i ülésein elfogadta a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44.§ (4) és (5) bekezdésében előírtak 
szerint  az  Önkormányzat  által  alapított,  de  a  Társulás  által  fenntartott  intézmények,  ill.  az 
Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratait.

Az  egységes  alapító  okiratokat,  a  benyújtott  határozatokat  és  a  törzskönyvi  nyilvántartást  a 
Magyar Államkincstár felülvizsgálta és ezen felülvizsgálat alapján hiánypótlásra szólította fel az 
Önkormányzatot.
Mellékelten csatoljuk az egyes intézmények esetén a hiánypótlás előtt és a hiánypótolt javításokat 
bemutató táblázatot, ill. az ezek alapján javított egységes szerkezetű alapító okiratokat.

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

Határozati javaslat:

1.a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat alapító okiratában átvezetett módosításokat és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

1.b.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 
alapító  okiratában  átvezetett  módosításokat  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt 
alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

1.c.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Játékvár  Óvoda  alapító 
okiratában  átvezetett  módosításokat  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító 
okiratát a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

1.d.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézmény alapító okiratában átvezetett módosításokat és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát a 4. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

1.e)   Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár alapító okiratában átvezetett módosításokat és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát a 5. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

1.f) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 
alapító  okiratában  átvezetett  módosításokat  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt 
alapító okiratát a 6. sz. melléklet szerint jóváhagyja.



1.g) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III.  Béla Szakképző Iskola 
alapító  okiratában  átvezetett  módosításokat  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt 
alapító okiratát a 7. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

1.h.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratában  átvezetett  módosításokat  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító 
okiratát a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Intézményvezetők
Szentgotthárd, 2009. június 10.

Viniczay Tibor sk.
Polgármester

Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt  Jegyző



1. sz. melléklet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Hiánypótlás előtt Hiánypótlás után

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  Szentgotthárd 
intézmény  számára   az  államháztartásról 
szóló,  többször  módosított   1992.  évi 
XXXVIII.  törvény  88.§-ában  foglaltak 
alapján,  az  1990.  évi  LXV.   tv.  9.§  (4) 
bekezdése,  valamint  a  helyi 
önkormányzatok  társulásairól   és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
tv.  9.§-a,  és  a  települési  önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. 
évi  CVII.  tv.  Rendelkezései,  alapján 
egységes  szerkezetben az  alábbi  alapító 
okiratot adja ki:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  Szentgotthárd 
intézmény  számára   az  államháztartásról 
szóló,  többször  módosított   1992.  évi 
XXXVIII.  törvény  88.§-ában  foglaltak 
alapján,  az  1990.  évi  LXV.   tv.  9.§  (4) 
bekezdése,  valamint  a  helyi 
önkormányzatok  társulásairól   és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
tv.  9.§-a,  és  a  települési  önkormányzatok 
többcélú kistérségi  társulásáról szóló 2004. 
évi  CVII.  tv.  Rendelkezései,  valamint  a 
költségvetési  szervek  jogállásáról  és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
44.§  (4)  bekezdése alapján  egységes 
szerkezetben az alábbi alapító okiratot adja 
ki:

1.3Alapító  szerve:  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testülete 
(9970  Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér 
11.)

1.3 Alapító  szerve:  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  (9970  Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán tér 11.)

1.6 Alapítás  dátuma: 1998.  december 
17.

1.6. Alapítás dátuma: 2003.04.01.

1.7 Alapítást  elrendelő  határozat: 
87/1998.(III.12.)

1.7.  Alapítást  elrendelő  határozat: nem 
ismert

1.9 Működési területe:
a.) a  családsegítés  és  a  gyermekjóléti 

szolgáltatás  szakfeladatok  esetében  a 
Szentgotthárdi  kistérség  közigazgatási 
területe,

b.) a  nem  foglalkozatott  személyek 
beilleszkedésének  elősegítése  szolgáltatás 

1.9. Működési köre: 
a.) a  családsegítés  és  a  gyermekjóléti 

szolgáltatás  szakfeladatok  esetében  a 
Szentgotthárdi  kistérség  közigazgatási 
területe,

b.) a  nem  foglalkozatott  személyek 
beilleszkedésének  elősegítése  szolgáltatás 



tekintetében  a  Szentgotthárdi  kistérség 
közigazgatási területe, 

c.) az  a.)  és  b.)  pontokhoz  nem  tartozó 
szolgáltatások  tekintetében  kizárólag 
Szentgotthárd Város közigazgatási területe 

tekintetében  a  Szentgotthárdi  kistérség 
közigazgatási területe, 

c.) az  a.)  és  b.)  pontokhoz  nem  tartozó 
szolgáltatások  tekintetében  kizárólag 
Szentgotthárd Város közigazgatási területe 

1.10.  Közvetlen  jogelődjének  neve, 
székhelye:  Család  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat  (9970  Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán tér 11.)

4.4) Az intézmény kiegészítő tevékenysége
Szakfeladat száma és megnevezése:

  853288  Egyéb  szociális  és 
gyermekjóléti szolgáltatás:

Adósságkezelési szolgáltatás:
Az önkormányzat helyi rendeletében 
meghatározott  tartozások enyhítését, 
a  lakhatást  elősegítő, 
adósságkezelési  tanácsadást  nyújtó 
szolgáltatás.

4.4)  Az  intézmény  kisegítő tevékenysége 
2009. december 31-ig:
Szakfeladat száma és megnevezése:

  853288  Egyéb  szociális  és 
gyermekjóléti szolgáltatás:

Adósságkezelési szolgáltatás:
Az önkormányzat helyi rendeletében 
meghatározott  tartozások enyhítését, 
a lakhatást elősegítő, adósságkezelési 
tanácsadást nyújtó szolgáltatás.

4.5.  Az intézmény vállalkozási és kisegítő 
tevékenységet:  nem  végez  vállalkozási  és 
kisegítő tevékenységet.

4.5.  Az intézmény vállalkozási  és kisegítő 
tevékenysége: 2010. január 1-től nem végez 
vállalkozási és kisegítő tevékenységet.

Jelen  Alapító  Okirat  hatályba  lépésének 
időpontja 2009. június 01.

Záradék:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal 
fogadta el, amely 2009. július 1-én lép 
hatályba azzal,  hogy a 4.3. pontban foglaltak 
közül a szakfeladatok száma és megnevezése 
felsorolásban szereplő 2010. január 1-től 
alkalmazandó szakfeladat száma, 
megnevezése hatályba lépésének időpontja, 
valamint a 4.5. Az intézmény vállalkozási és 
kisegítő tevékenysége sorban foglaltak 
hatályba lépésének időpontja: 2010. január 1.



ALAPÍTÓ OKIRAT

Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Családsegítő  és Gyermekjóléti 
Szolgálat  Szentgotthárd  intézmény számára   az  államháztartásról  szóló,  többször  módosított 
1992.  évi  XXXVIII.  törvény  88.§-ában  foglaltak  alapján,  az  1990.  évi  LXV.   tv.  9.§  (4) 
bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól  és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. tv. 9.§-a, és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. 
évi  CVII.  tv.  Rendelkezései,valamint  a  költségvetési  szervek jogállásáról  és  gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény 44.§ (4) bekezdése alapján egységes szerkezetben az alábbi alapító 
okiratot adja ki:

1.) A költségvetési szerv:
1.1 Neve: Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálat Szentgotthárd
1.2 Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos út 7.
1.3 Alapító szerve: Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 

tér 11.)
1.4 Irányító  szerv(einek)  neve,  székhelye:  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
1.5 Alapító jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
1.6 Alapítás dátuma: 2003.04.01.
1.7 Alapítást elrendelő határozat: nem ismert
1.8 Az  intézmény  jogállása:  jogi  személyként  működő  többcélú  kistérségi  társulási 

költségvetési szerv
1.9 Működési köre: 

d.) a  családsegítés  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatás  szakfeladatok  esetében  a  Szentgotthárdi 
kistérség közigazgatási területe,

e.) a nem foglalkozatott  személyek beilleszkedésének elősegítése szolgáltatás tekintetében a 
Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe, 

f.) az a.)  és  b.)  pontokhoz nem tartozó szolgáltatások tekintetében kizárólag Szentgotthárd 
Város közigazgatási területe 

1.10.  Közvetlen  jogelődjének  neve,  székhelye:  Család  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  (9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

2.)Az intézmény által ellátott közfeladat: szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladat

3.)Az intézmény besorolása:
3.1. Tevékenységének  jellege  szempontjából  (típusa):   Közszolgáltató  költségvetési  szerv, 
közintézmény
3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör): Önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési  szerv.  A költségvetési  szerv saját  költségvetéssel  rendelkezik,  önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a 



pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az 
irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

4.  Az  intézmény  alaptevékenysége:  életvezetési  nehézségek  elhárításának  és  feloldásának 
elősegítése, segítségnyújtás szociális problémák miatt veszélyeztetett, ill. krízishelyzetben lévő 
személyeknek, családoknak. 

4.1. Alaptevékenység TEÁOR: 8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás 
nélkül

4.2. Szakágazat száma és megnevezése:
  889 900 M. n. s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.3. Szakfeladat száma, megnevezése:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:

853244 Családsegítés: 
az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának elősegítése;
segítségnyújtás  szociális  problémák  miatt  veszélyeztetett,  ill.  krízishelyzetben  lévő 

személyeknek, családoknak;
 családi  szociális  feszültségek okainak  feltárása,  a  megoldásra  javaslat  készítése  és 

segítségnyújtás,
 a  szociális  szolgáltatások  koordinálása  a  kliensek  problémájának  megoldása 

érdekében;
 a működési  területen élő lakosság szociális  helyzetének figyelemmel kísérése és a 

nagy gyakorisággal elõforduló problémák jelzése az illetékes szerveknek;
 a  szükséges,  de  a  működési  területen  nem  létező  szolgáltatások  bevezetésének 

kezdeményezése;
 együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal,
 nem foglalkozatott személyek beilleszkedését segítő szolgáltatás.

            Gyermekjóléti szolgáltatás:
 a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének segítése;
 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
 a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
 a családból kiemelt gyermek visszahelyezése;
 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző hatékony információs rendszer működtetése,

853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások: 
Helyettes szülői hálózat:
Helyettes szülői hálózat működtetésével biztosítja a családban élő gyermek   
Átmeneti  gondozását,  nevelését.  E  szolgáltatást  a  helyettes  szülő  saját 
háztartásában biztosítja.                             

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:
889924 Családsegítés 



889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
882201 Adósságkezelési szolgáltatás

4.4.Az intézmény kisegítő tevékenysége 2009. december 31-ig:
 Szakfeladat száma megnevezése:

853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás:
Adósságkezelési szolgáltatás:
Az önkormányzat  helyi  rendeletében meghatározott  tartozások enyhítését,  a  lakhatást 
elősegítő, adósságkezelési tanácsadást nyújtó szolgáltatás.

4.5.  Az  intézmény  vállalkozási  és  kisegítő  tevékenysége  2010.  január  1-től nem  végez 
vállalkozási és kisegítő tevékenységet.

5.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetőjét a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja.

6.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik.

7.) Szervezeti és Működési Szabályzat:

Az Alapító Okiratban foglaltakat az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell 
részletezni, melyet az Irányító szerv hagy jóvá.

8.) Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó.

9.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik.

Záradék:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el, 
amely 2009. július 1-én lép hatályba azzal,  hogy a 4.3. pontban foglaltak közül a szakfeladatok 
száma és megnevezése fesorolásban szereplő 2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma, 
megnevezése hatályba lépésének időpontja, valamint a 4.5. Az intézmény vállalkozási és kisegítő 
tevékenysége sorban foglaltak hatályba lépésének időpontja: 2010. január 1.

Szentgotthárd, 2009. ……………………..
                                                                                         polgármester



2. sz. melléklet

Városi Gondozási Központ

Hiánypótlás előtt Hiánypótlás után

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  rendelkezésre  álló 
dokumentumok  alapján  az  1970. évben 
Községi Közös Tanács Szentgotthárd által 
létesített  /alapított/  Öregek  Napközi 
Otthona  /alapítási  név/  Városi  Gondozási 
Központ /jelenlegi név/ intézmény számára 
az 1991. évi XCI. törvény 16.§.(3) bekezdés 
előírásai  szerint  elvégzett  felülvizsgálat 
alapján  az  1992.  évi  XXXVIII.  törvény 
88.§.  (3)  bekezdés  szerinti  tartalmi 
követelményeknek  megfelelően  az  alábbi, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
adja ki:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  rendelkezésre  álló 
dokumentumok  alapján  az  1970. évben 
Községi Közös Tanács Szentgotthárd által 
létesített  /alapított/  Öregek  Napközi 
Otthona  /alapítási  név/  Városi  Gondozási 
Központ /jelenlegi név/ intézmény számára 
az 1991. évi XCI. törvény 16.§.(3) bekezdés 
előírásai  szerint  elvégzett  felülvizsgálat 
alapján az 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. 
(3)  bekezdés,  valamint  a  költségvetési 
szervek  jogállásáról  és  gazdálkodásáról 
szóló  2008.  évi  CV.  törvény  44.§  (4) 
bekezdése  szerinti  tartalmi 
követelményeknek  megfelelően  az  alábbi, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
adja ki:

1.2.Székhelye: Szentgotthárd,  Arany 
J.u.1.sz.
Egységei: Gondozóház,  Szentgotthárd, 
Arany J.utca 3. (a Gondozóház 2009. június 
30. időponttal megszűnik)

1.2.Székhelye: Szentgotthárd,  Arany J.utca 
1.sz.
Telephely: Gondozóház,  Szentgotthárd, 
Arany J.utca 3. (a Gondozóház 2009. június 
30. időponttal megszűnik)

1.3.Az intézmény alapító szerve:  Községi 
Közös Tanács Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér 11

1.3.Az  intézmény  alapító  szerve: 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11

1.6.Az intézmény alapításának időpontja: 
1970.

1.6.Az intézmény alapításának időpontja: 
2003.04.01.

1.8.Mûködési  területe: egyes 
szolgáltatások  tekintetében  Szentgotthárd 
város  közigazgatási  területe  egyes 
szolgáltatások tekintetében a Szentgotthárdi 
Kistérség közigazgatási területe 

1.8.Mûködési  köre: egyes  szolgáltatások 
tekintetében  Szentgotthárd  város 
közigazgatási  területe  egyes  szolgáltatások 
tekintetében  a  Szentgotthárdi  Kistérség 
közigazgatási területe 

- 1.9.Közvetlen  jogelődjének  neve, 



székhelye:  Városi  Gondozási  Központ 
(9970 Szentgotthárd, Arany J.utca 1.)

Jelen  Alapító  Okirat  hatályba  lépésének 
időpontja 2009. június 01.

Záradék:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal 
fogadta el, amely 2009. július 1-én lép 
hatályba azzal,  hogy a 4.3. pontban foglaltak 
közül a szakfeladatok száma és megnevezése 
felsorolásban szereplő 2010. január 1-től 
alkalmazandó szakfeladat száma, 
megnevezése hatályba lépésének időpontja 
2010. január 1.



ALAPÍTÓ OKIRAT

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  rendelkezésre  álló 
dokumentumok alapján az  1970. évben Községi Közös Tanács Szentgotthárd  által létesített 
/alapított/ Öregek Napközi Otthona /alapítási név/ Városi Gondozási Központ /jelenlegi név/ 
intézmény  számára  az  1991.  évi  XCI.  törvény  16.§.(3)  bekezdés  előírásai  szerint  elvégzett 
felülvizsgálat  alapján  az  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  88.§.  (3)  bekezdés,  valamint  a 
költségvetési  szervek  jogállásáról  és  gazdálkodásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvény  44.§  (4) 
bekezdése  szerinti  tartalmi  követelményeknek megfelelően  az  alábbi,  egységes  szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv:
1.1 Neve: Városi Gondozási Központ /1/
1.2 Székhelye: Szentgotthárd, Arany J.u.1.sz.

Telephely: Gondozóház, Szentgotthárd, Arany J.utca 3. (a Gondozóház 2009. június 30. 
időponttal megszűnik)

1.3 Az intézmény alapító szerve: Szentgotthárd Város Önkormányzata 9970 Szentgotthárd, 
Széll Kálmán tér 11.

1.4 Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

1.5 Irányító  szerv(einek)  neve,  székhelye:  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

1.6 Az intézmény alapításának időpontja: 2003.04.01.
1.7 Az  intézmény  jogállása:  jogi  személyként  működő  többcélú  kistérségi  tásrulási 

költségvetési szerv
1.8 Mûködési  köre: egyes  szolgáltatások  tekintetében  Szentgotthárd  város  közigazgatási 

területe  egyes  szolgáltatások  tekintetében  a  Szentgotthárdi  Kistérség  közigazgatási 
területe 

1.9 Közvetlen  jogelődjének  neve,  székhelye:  Városi  Gondozási  Központ  (9970 
Szentgotthárd, Arany J.utca 1.)

2. Az intézmény által ellátott közfeladat: szociális alapellátás

3.) Az intézmény besorolása:
3.1.  Tevékenységének  jellege  szempontjából  (típusa):   Közszolgáltató  költségvetési  szerv, 
közintézmény

3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör): Önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési  szerv.  A költségvetési  szerv saját  költségvetéssel  rendelkezik,  önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a 
pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az 
irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.



4. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok:
4.1. Alaptevékenység TEÁOR: 8810 idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
4.2 Szakágazat száma és megnevezése /2/:

881000: idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Kötelező (k) és önként vállalt (ö) feladatként ellátandó tevékenysége:

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
Szakfeladat száma és megnevezése:
853266: nappali szociális ellátás 
853233: házi segítségnyújtás

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
853255: szociális étkeztetés 
853181: átmeneti elhelyezést biztosító ellátások (2009. június 30-ig)
853288: egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
552411: munkahelyi vendéglátás

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:

889922 Házi segítségnyújtás
889921 Szociális étkeztetés
889925 Támogató szolgálat
562917 Munkahelyi étkeztetés
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889926 Közösségi szolgáltatások
881011 Idősek nappali ellátása

Az intézmény a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató 
szolgálat és a közösségi pszichiátria szakfeladatot a Szentgotthárdi kistérség területén, a 
többi szakfeladatot csak Szentgotthárd Város közigazgatási területén látja el.

4.3. Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó szakfeladatok: nincs.

4.4. Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenysége:  nem végez vállalkozási és kisegítő 
tevékenységet.

5. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa pályázat útján nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke 
gyakorolja.

6. Az intézmény képviseletére jogosultak /2/:
     Az intézmény vezetője, távollétében a vezető helyettes.



7. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: a 
foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik.

Záradék:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el, 
amely 2009. július 1-én lép hatályba azzal,  hogy a 4.3. pontban foglaltak közül a szakfeladatok 
száma és megnevezése felsorolásban szereplő 2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat 
száma, megnevezése hatályba lépésének időpontja 2010. január 1.

Szentgotthárd, 2009.…………………….
  
..............................

                                                                                            polgármester



3. sz. melléklet

Játékvár Óvoda

Hiánypótlás előtt Hiánypótlás után

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  rendelkezésre  álló 
dokumentumok  alapján az  1892.  évben 
Szentgotthárd  Község  Képviselő-testülete 
(9970  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11.)  által 
alapított  Községi Óvoda / alapításkori név / 
Játékvár Óvoda / jelenlegi név / intézmény 
számára,  melynek 2009.  július  01.  napjától 
tagintézménye  Rönök  Község 
Önkormányzata  által  1992.  évben  alapított 
Óvoda,  jelenlegi  név  Rönöki  Kerekerdő 
Óvoda - az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII.  törvény  37.  §-ának  (5) 
bekezdésében  foglaltak  alapján  az  alábbi, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
adja ki:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  rendelkezésre  álló 
dokumentumok  alapján az  1892.  évben 
Szentgotthárd  Község  Képviselő-testülete 
(9970  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11.)  által 
alapított  Községi Óvoda  / alapításkori név / 
Játékvár Óvoda / jelenlegi név / intézmény 
számára,  melynek  2009.  július  01.  napjától 
tagintézménye  Rönök  Község 
Önkormányzata  által  1992.  évben  alapított 
Óvoda,  jelenlegi  név  Rönöki  Kerekerdő 
Óvoda - az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII.  törvény  37.  §-ának  (5) 
bekezdésében  foglaltak,  valamint  a 
költségvetési  szervek  jogállásáról  és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
44.§  (4)  bekezdése alapján  az  alábbi, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
adja ki:

1.4.Alapítás időpontja: 1892. 1.4.Alapítás időpontja: 2003.04.01
1.5.Alapító  szerve: Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

1.5.Alapító  szerve: Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  (9970  Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán tér 11.)

1.7.Alapító  jogokkal  felruházott  irányító 
szerv(ek)  neve,  székhelye:  Szentgotthárd 
Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér 11.)

1.7.Alapító  jogokkal  felruházott  irányító 
szerv(ek)  neve,  székhelye:  Szentgotthárd 
Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete (9970 Szentgotthárd,  Széll Kálmán 
tér 11.)
Rönök  Község  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  –  (9954  Rönök, 
Alkotmány u. 63.)

1.9.Működési  területe:  Szentgotthárdi 
kistérség közigazgatási területe

1.9.Működési köre: Szentgotthárdi kistérség 
közigazgatási területe



- 1.12.Fenntartó  szerv  neve,  címe: 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  (9970  Szentgotthárd, 
Széll Kálmán tér 11.)
1.13.Közvetlen  jogelődjének  neve, 
székhelye:  Városi  Óvoda  9970 
Szentgotthárd, Kossuth L. u.14.

Jelen  Alapító  Okirat  hatályba  lépésének 
időpontja 2009. június 01.

Záradék:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal 
fogadta el, amely 2009. július 1-én lép 
hatályba azzal,  hogy a 4.2.pontban foglaltak 
közül a szakfeladatok száma és megnevezése 
felsorolásban szereplő 2010. január 1-től 
alkalmazandó szakfeladat száma, 
megnevezése hatályba lépésének időpontja 
2010. január 1.



A L A P Í T Ó  O K I R A T

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok 
alapján az  1892. évben Szentgotthárd Község Képviselő-testülete  (9970 Szentgotthárd, Széll 
K. tér 11.) által alapított  Községi Óvoda / alapításkori név /  Játékvár Óvoda / jelenlegi név / 
intézmény  számára,  melynek  2009.  július  01.  napjától  tagintézménye  Rönök  Község 
Önkormányzata által 1992. évben alapított Óvoda, jelenlegi név Rönöki Kerekerdő Óvoda - az 
államháztartásról szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  37.  §-ának  (5)  bekezdésében  foglaltak, 
valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44.§ 
(4) bekezdése alapján az alábbi, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv:
1.1. Neve: Játékvár Óvoda Szentgotthárd
1.2. Székhelye: Szentgotthárd, Kossuth L. u 14.

Tagintézménye:  Szentgotthárd,  Tótfalusi  u.  145.  (a  Tótfalusi  úti  tagintézmény 
2009. szeptember 01. időponttól telephely)

1.3. Tagóvodája  (2009.  július  01.  időponttól): Játékvár  Óvoda  Rönöki  Kerekerdő 
Tagóvodája, 9954 Rönök, Petőfi S. u. 16. 

1.4. Alapítás időpontja: 2003.04.01.
1.5. Alapító  szerve: Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  (9970  Szentgotthárd,  Széll 

Kálmán tér 11.)
1.6.    Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
1.7.   Alapító jogokkal  felruházott irányító szerv(ek) neve,  székhelye:  Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér 11.)

              Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – (9954 Rönök, Alkotmány 
u. 63.)

1.8. Az  intézmény  jogállása:  jogi  személyként  működő  többcélú  kistérségi  társulási 
költségvetési szerv

1.9. Működési köre: Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe
1.10. Intézmény típusa: óvoda
1.11 OM azonosító: 036456
1.12. Fenntartó szerv neve, címe: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulás (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
1.13.  Közvetlen  jogelődjének  neve,  székhelye:  Városi  Óvoda  9970  Szentgotthárd, 

Kossuth L. u.14.

2. Az intézmény által ellátott közfeladat: óvodai nevelés

3. Az intézmény besorolása:
3.1.  Tevékenységének  jellege  szempontjából  (típusa):   Közszolgáltató  költségvetési  szerv, 
közintézmény



3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör): Önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési  szerv.  A költségvetési  szerv saját  költségvetéssel  rendelkezik,  önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a 
pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az 
irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

4. Alaptevékenysége, feladata:
Az óvoda három éves kortól az iskolába jutáshoz szükséges fejlettség eléréséig – ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik – legfeljebb nyolc éves korig nevelő intézmény. Az óvoda nevelési 
programjának megfelelően felelős a gyermekek testi,  értelmi,  érzelmi,  erkölcsi  fejlődéséért,  a 
gyermekközösség kialakulásáért. Az óvodai  nevelés,  során ellátja  a  nemzetiségi  kisebbséghez 
tartozó gyermekek óvodai nevelését, továbbá 
• a beszédfogyatékos gyermekek nevelését, logopédiai foglalkozását;
• az integráltan nevelhető hallássérült gyermekek nevelését, s fejlesztését utazó szakemberrel.
• Csoportok száma:

Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.     11
Szentgotthárd, Tótfalusi u. 145. 1
Rönök, Petőfi S. u. 16.                   1 (2009. július 01. időponttól)

Tagozatai: a szlovén és német nemzetiségi kisebbséghez tartozók óvodai nevelése.

A feladat ellátásához az óvodának rendelkezésre állnak a székhelyén és a tagintézményénél lévő 
ingatlanok:
a./ Kossuth L. u. 14.
b./ Tótfalusi u. 145.
c./ Rönök, Petőfi S. u. 16 (2009. július 01. időponttól)

Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat (ingatlanok, nyilvántartott állóeszközök nevelő 
feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

Maximálisan felvehető gyermekek száma: 310
Szentgotthárd: 260 fő
Tagintézmény 25 fő
Rönöki tagóvoda  25 fő (2009. július 01. időponttól)

4.1. Alaptevékenység TEÁOR száma: 8510 Óvodai nevelés

4.2. Szakfeladat száma, megnevezése:
Kötelező(k) és önként vállalt(ö) feladatként ellátandó tevékenysége:
Szakágazat száma és megnevezése /1/:

851020: óvodai nevelés (k)

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:

Szakfeladat száma és megnevezése:



801115: óvodai nevelés
801126: sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
552312: óvodai intézményi közétkeztetés
805212: pedagógiai szakszolgálat
552411: Munkahelyi vendéglátás

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok száma és megnevezése:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:
851011 Óvodai nevelés
851012 Sajátos nev. igényű gyerm. Óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
882119 Óvodáztatási támogatás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés

4.3. Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó szakfeladatok: nincs.

4.4. Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenysége:  nem végez vállalkozási és kisegítő 
tevékenységet.

5. Feladatellátást szolgáló vagyon
A Játékvár Óvoda területei és épületei: a  szentgotthárdi 1024/2. hrsz. és a szentgotthárdi  3890. 
hrsz.  alatt  vannak nyilvántartva.  A Kossuth  L.  u.  14.  területe  1,2252 ha,  a  Tótfalusi  u.  145. 
területe 0,0462 ha.
A körmendi Földhivatalnál a rönöki 36/2 helyrajzi számú bejegyzett  épülettel ellátott 1997m2 

nagyságú belterületi ingatlan az alapító önkormányzat tulajdonát képezi, ennek karbantartásáról a 
tulajdonos gondoskodik. 

6. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa pályázat útján nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke 
gyakorolja.

 
7. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: a 
foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik.

8. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az  óvoda  képviseletét  külső  szervek  felé  az  óvodavezető  önállóan  látja  el.  Ezt  a  jogkörét 
esetenként meghatalmazással, vagy külön aláírási jogosultság megállapításával átruházhatja. Az 
óvodavezetőt tartós akadályoztatása esetén az általános vezető helyettes helyettesíti.

Záradék:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el, 



amely 2009. július 1-én lép hatályba azzal,  hogy a 4.2.pontban foglaltak közül a szakfeladatok 
száma és megnevezése felsorolásban szereplő 2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat 
száma, megnevezése hatályba lépésének időpontja 2010. január 1.

Szentgotthárd, 2009. …………………….
                                                                               ………………………..
                                                                                        polgármester



4. számú melléklet

Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

Hiánypótlás előtt Hiánypótlás után

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  (9970  Szentgotthárd, 
Széll  Kálmán tér  11.)  a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdésében 
és  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi 
XXXVIII.  tv.  88.  §.  (3)  bekezdésében 
foglaltak, alapján  az  alábbi  egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  (9970  Szentgotthárd, 
Széll  Kálmán tér  11.)  a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdésében 
és  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi 
XXXVIII.  tv.  88.  §.  (3)  bekezdésében 
foglaltak, valamint  a költségvetési  szervek 
jogállásáról  és  gazdálkodásáról  szóló  2008. 
évi CV. törvény 44.§ (4) bekezdése  alapján 
az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki:

1. A költségvetési  szerv  2009.  június  30. 
időpontig:

Neve:  Szentgotthárdi  Integrált  Általános 
Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
Rövidített  neve:  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézmény
Székhelye:  Szentgotthárd,  Széll  Kálmán tér 
1.
A  szervezeti  és  szakmai  szempontból 
önálló  intézményegységként  működő 
tagintézményei (telephelyei):
• Vörösmarty  Mihály  Gimnázium 

Intézményegység,  Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán tér 1.

• Széchenyi  István  5-8.  Évfolyamos 
Tagintézmény, Szentgotthárd, Füzesi u. 7.

• Arany  János  1-4.  Évfolyamos 
Tagintézmény,  Szentgotthárd,  Arany 
János u. 2.

• Takács  Jenő  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézményegység  

• (Rövidített  neve:  Takács  Jenő 
Zeneiskola), Szentgotthárd, Deák Ferenc 
u. 1.

2. A költségvetési  szerv  2009.  június  30. 
időpontig:

Neve:  Szentgotthárdi  Integrált  Általános 
Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
Rövidített  neve:  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézmény
Székhelye:  Szentgotthárd,  Széll  Kálmán tér 
1.
A  szervezeti  és  szakmai  szempontból 
önálló  intézményegységként  működő 
tagintézményei (telephelyei):
• Vörösmarty  Mihály  Gimnázium 

Intézményegység,  Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán tér 1.

• Széchenyi  István  5-8.  Évfolyamos 
Tagintézmény, Szentgotthárd, Füzesi u. 7.

• Arany  János  1-4.  Évfolyamos 
Tagintézmény,  Szentgotthárd,  Arany 
János u. 2.

• Takács  Jenő  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézményegység  

• (Rövidített  neve:  Takács  Jenő 
Zeneiskola), Szentgotthárd, Deák Ferenc 
u. 1.



Tagintézménye:  Magyarlaki  Tagintézmény, 
Magyarak, Kossuth Lajos u. 236.

A  költségvetési  szerv  2009.  július  01. 
időponttól:
Neve:  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Óvoda, 
Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (SZOI)
Rövidített neve: Szentgotthárd és Kistérsége 
Oktatási Intézmény
Székhelye:  9970 Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán tér 1.
A  szervezeti  és  szakmai  szempontból 
önálló  intézményegységként  működő 
tagintézményei (telephelyei):
         Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma, 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
         Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézmény  Általános  Iskolájának  Széchenyi 
István 5-8. Évfolyama, Szentgotthárd, Füzesi 
u. 7.
         Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézmény  Általános  Iskolájának  Arany 
János 1-4. Évfolyama, Szentgotthárd, Arany 
János u. 2.
         Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézmény Magyarlak - Csörötnek Általános 
Iskolája és Óvodája (tagintézmény)
-          általános  iskola  telephelye: 
Magyarlak, Kossuth u. 236.
-          óvodai telephelyei:
      Magyarlak, Temető u. 1.
      Csörötnek, Vasúti u. 16.

         Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézmény  Takács  Jenő  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézményegysége 
(Rövidített  neve:  Takács  Jenő  Zeneiskola), 
Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 1.
      telephelye: Magyarlak, Kossuth u. 236.

OM azonosító: 200627

Tagintézménye:  Magyarlaki  Tagintézmény, 
Magyarak, Kossuth Lajos u. 236.

A  költségvetési  szerv  2009.  július  01. 
időponttól:
Neve:  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Óvoda, 
Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (SZOI)
Rövidített neve: Szentgotthárd és Kistérsége 
Oktatási Intézmény
Székhelye:  9970 Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán tér 1.
A  szervezeti  és  szakmai  szempontból 
önálló  intézményegységként  működő 
tagintézményei (telephelyei):
I.                  Intézményegység:  Egységes 
Iskola
              Telephelyei:
         Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma, 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
         Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézmény  Általános  Iskolájának  Széchenyi 
István 5-8. Évfolyama, Szentgotthárd, Füzesi 
u. 7.
         Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézmény Általános Iskolájának Arany János 
1-4. Évfolyama, Szentgotthárd, Arany János 
u. 2.
         Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézmény Magyarlak - Csörötnek Általános 
Iskolája és Óvodája (tagintézmény)
-          általános  iskola  telephelye: 
Magyarlak, Kossuth u. 236.
-          óvodai telephelyei:
      Magyarlak, Temető u. 1.
      Csörötnek, Vasúti u. 16.
      II. Intézményegység:
         Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézmény  Takács  Jenő  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézményegysége 
(Rövidített  neve:  Takács  Jenő  Zeneiskola), 
Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 1.
      telephelye: Magyarlak, Kossuth u. 236.



OM azonosító: 200627

2. Alapító szerve:  Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

Alapítás időpontja: 2005. 07.01.
Az alapítást elrendelő határozat száma:  
52/2005.

2. Alapító szerve:  Szentgotthárd Város 
Önkormányzata  (9970  Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán tér 11.)

Alapítás időpontja: 2005. 07.01.
Az alapítást elrendelő határozat száma: 
52/2005.

4.  Alapító  jogokkal  felruházott 
irányító  szerv(ek)  neve,  székhelye: 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, 
Széll Kálmán tér 11.)

     Magyarlak Község Önkornányzata 
     (9963 Magyarlak,Kossuth Lajos út 143.) 
és  
     Csörötnek Község  Önkormányzata 
     (9962 Csörötnek, Vasúti út 5.)

4.  Alapító  jogokkal  felruházott 
irányító  szerv(ek)  neve,  székhelye: 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
(9970  Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér 
11.)

     Magyarlak  Község  Önkornányzata 
Képviselő-testülete
     (9963 Magyarlak,Kossuth Lajos út 143.) 
és  
     Csörötnek  Község   Önkormányzata 
Képviselő-testülete

(9962 rötnek, Vasúti út 5.)

5.  Működési  területe:  Szentgotthárdi 
kistérség területe

5.  Működési  köre:  Szentgotthárdi 
kistérség területe

- 10.Fenntartó  szerv(einek)  neve, 
székhelye:  Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  (9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

- 11.Közvetlen  jogelődjének  neve, 
székhelye: 

Vörösmarty  Miály  Gimnázium  és 
Kolégium  (Szentgotthárd,  Széll  K.  tér 
1.)
Széchenyi  István  Általános 
Iskola(Szentgotthárd, Füzesi u.7.)
Arany  János  Általános  Iskola 
(Szentgotthárd, Arany J.u.2.)
Takács  Jenő  Zeneiskola-Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
(Szentgotthárd, Deák. F.u.1.)

Jelen  Alapító  Okirat  hatályba  lépésének 
időpontja 2009. június 01.

Záradék:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 



a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal 
fogadta el, amely 2009. július 1-én lép 
hatályba azzal,  hogy a 13.2.pontban 
foglaltak közül a szakfeladatok száma és 
megnevezése felsorolásban szereplő 2010. 
január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma, 
megnevezése hatályba lépésének időpontja 
2010. január 1.



ALAPÍTÓ OKIRAT

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér  11.)  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  tv.  37.  §.  (5)  bekezdésében  és  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.  §. (3) bekezdésében foglaltak, valamint a 
költségvetési  szervek  jogállásáról  és  gazdálkodásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvény  44.§  (4) 
bekezdése  alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

 az  1894-ben  Szentgotthárd  Nagyközség  Képviselő  testülete  által  alapított  Római 
Katolikus Elemi Iskola – majd Arany János Általános Iskola Szentgotthárd, 

 az 1985-ben a Városi Tanács által létesített 2. számú Általános Iskola - majd Széchenyi 
István Általános Iskola Szentgotthárd, 

 az  1893.  évben  Szentgotthárd  Nagyközség  Képviselő  testülete  által  alapított  Magyar 
Királyi Államgimnázium, majd Vörösmarty Mihály Gimnázium Szentgotthárd 

 és  az  1981-ben  a  Nagyközségi  Közös  Tanács  Szentgotthárd  által  alapított  Állami 
Zeneiskola – majd Takács Jenő Zeneiskola 

integrálásával az 1993. évi LXXIX. Tv. 33.§ (4) bekezdése szerinti közös igazgatású közoktatási 
intézményt hozott létre, mely intézmény a felsorolt intézmények jogutódja. A közös igazgatású 
közoktatási  intézmény szervezeti  és  szakmai tekintetben önálló  intézményegységek keretében 
különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  integrált  intézményegység 
fenntartói jogait és kötelezettségeit az 59/2005. sz. ÖKT. határozat alapján elfogadott és 2005. 
április 28-án aláírt Társulási Megállapodás alapján - 2005. július 01. időponttól - a Szentgotthárd 
Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsára ruházta át. 

Az  intézmény  2009.  július  01.  időponttól  olyan  közös  igazgatású  közoktatási  intézményként 
működik tovább, 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  óvodai  nevelést,  az 
általános  iskolai  képzést  és  a  gimnáziumi  képzést.  Az  1991.  június  20-án,  Magyarlak  és 
Csörötnek Község  Önkormányzata  által  alapított  Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola  és 
Óvoda intézmény 2009.  július  01.  időponttól  a  SZOI egységes  iskolai  intézményegységének 
tagintézményeként működik tovább.

1 A költségvetési szerv 2009. június 30. időpontig:
Neve:  Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény
Rövidített neve: Szentgotthárdi Oktatási Intézmény
Székhelye: Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
A  szervezeti  és  szakmai  szempontból  önálló  intézményegységként  működő 
tagintézményei (telephelyei):



• Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  Intézményegység,  Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán tér 1.

• Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Tagintézmény, Szentgotthárd, Füzesi u. 7.
• Arany János 1-4. Évfolyamos Tagintézmény, Szentgotthárd, Arany János u. 

2.
• Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység  
• (Rövidített neve: Takács Jenő Zeneiskola), Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 1.

Tagintézménye:  Magyarlaki  Tagintézmény,  Magyarak,  Kossuth 
Lajos u. 236.

A költségvetési szerv 2009. július 01. időponttól:
Neve:  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (SZOI)
Rövidített neve: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
A  szervezeti  és  szakmai  szempontból  önálló  intézményegységként  működő 
tagintézményei (telephelyei):
I.                  Intézményegység: Egységes Iskola
              Telephelyei:

         Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály 
Gimnáziuma, Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.

         Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Általános 
Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama, Szentgotthárd, Füzesi u. 7.

         Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Általános 
Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama, Szentgotthárd, Arany János u. 
2.

         Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Magyarlak  - 
Csörötnek Általános Iskolája és Óvodája (tagintézmény)

-          általános iskola telephelye: Magyarlak, Kossuth u. 236.
-          óvodai telephelyei:

      Magyarlak, Temető u. 1.
      Csörötnek, Vasúti u. 16.

      II. Intézményegység:
         Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Takács  Jenő 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége  (Rövidített neve: Takács 
Jenő Zeneiskola), Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 1.

      telephelye: Magyarlak, Kossuth u. 236.

OM azonosító: 200627

2. Alapító szerve: Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér 11.)
Alapítás időpontja: 2005. 07.01.
Az alapítást elrendelő határozat száma: 52/2005.

3.Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Szentgotthárd Város és 



     Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 
     Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

4. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:  Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

     Magyarlak Község Önkornányzata Képviselő-testülete 
     (9963 Magyarlak,Kossuth Lajos út 143.) és  
     Csörötnek Község  Önkormányzata Képviselő-testülete 
     (9962 Csörötnek, Vasúti út 5.)
     

5. Működési köre: Szentgotthárdi kistérség területe

6. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely magában 
foglal  egy  egységes  iskolai  intézményegységet  és  magában  foglal  egy  alapfokú 
művészetoktatási  intézményegységet  is. Az egységes  iskolai  intézményegység  ellátja  az 
óvodai nevelést, az általános iskolai képzést és a gimnáziumi képzést.

7. Tagozat megnevezése:
-  nappali;
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás;
- sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  általános  iskolai  nevelése  és 

oktatása;

8. Évfolyamok száma: 
- általános iskola: 8 évfolyam
- gimnázium  : 4 (9-12. évfolyam)

1+4 (9-13. évfolyam nyelvi előkészítő évfolyammal)
(5-12. évfolyam)

- alapfokú művészetoktatási intézmény:   
- zeneművészeti ág:         12 évfolyam
- képző- és művészeti ág:   8 évfolyam

9. Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás

10.  Fenntartó  szerv(einek)  neve,  székhelye:  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

11. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
     Vörösmarty Miály Gimnázium és Kolégium (Szentgotthárd, Széll K. tér 1.)

Széchenyi István Általános Iskola(Szentgotthárd, Füzesi u.7.)
Arany János Általános Iskola (Szentgotthárd, Arany J.u.2.)
Takács Jenő Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

     (Szentgotthárd, Deák. F.u.1.)



12. Az intézmény besorolása:
12.1.  Tevékenységének jellege szempontjából (típusa):   Közszolgáltató költségvetési  szerv, 
közintézmény
12.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör): Önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési  szerv.  A költségvetési  szerv saját  költségvetéssel  rendelkezik,  önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a 
pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az 
irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

13.  Az intézmény tevékenysége:
13.1. Alaptevékenység TEÁOR száma: 8520 Alapfokú oktatás
13.2. Szakágazat száma és megnevezése: 852010 alapfokú oktatás
Kötelező (k) és önként (ö) vállalt önkormányzati feladatként ellátandó tevékenysége: 

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:

802 144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
804 028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
805 410 pedagógiai szakmai szolgáltatás
801 214 általános  iskolai  nappali  rendszerű  nevelés,  oktatás  (magyar  német  két 

tanítási nyelvű oktatás)
801 225 sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  általános  iskolai 

nevelése, oktatása
801 236 általános iskolai felnőttoktatás
801 313 alapfokú művészetoktatás
552 323 iskolai intézményi közétkeztetés
805 113 napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
526 915 egyéb nem bolti kiskereskedelem (tanulók tankönyvvel való ellátása)
2009. július 01. időponttól:
801 115 óvodai nevelés
801 126 sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai  nevelése:  magatartási  zavar, 

figyelemzavar, tanulási nehézség.

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok száma és megnevezése:

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:

853111Nappai rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam)
853113 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű  gimnáziumi 

oktatása (9-13.évfolyam)
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
852011 Általános  iskolai  tanulók  nappali  rendszerű  nevelése,  oktatása  (1-

4.évfolyam)



852021 Általános  iskolai  tanulók  nappali  rendszerű  nevelése,  oktatása  (5-
8.évfolyam)

852012 Sajátos  nevelési  igényű  általános  iskolai  tanulók  nappali  rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)

852022 Sajátos  nevelési  igényű  általános  iskolai  tanulók  nappali  rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ágban
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4.évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8.évfolyam)
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nevelése, ellátása
882119 Óvodáztatási támogatás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés

13.3. Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó szakfeladatok: nincs.

13.4. Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenysége:  nem végez vállalkozási és kisegítő 
tevékenységet.

13.5 Ellátandó tevékenysége, feladata:
Az intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény, amely az alábbi feladatokat látja 
el:

13.5.1. Gimnáziumi nevelés és oktatás keretében:
- Gimnáziumi  képzés,  amely  általános  műveltséget  megalapozó  ,  valamint 

érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésre és a munkába 
állásra  felkészítő  nevelés  és  oktatás  .A gimnáziumi  nevelést  és  oktatást  az 
ötödik ill. a kilencedik évfolyamon kezdi és a tizenkettedik ill. tizenharmadik 
évfolyammal  fejezi  be.  Egy  osztályban  a  kilencedik  évfolyamon  idegen 
nyelvből intenzív nyelvi képzés folyik.

- Ellátja a szlovén és német nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását.



13.5.2. Általános iskolai nevelés és oktatás keretében:
- Biztosítja az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíti a 

tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. A nappali rendszerű 
általános  műveltséget  megalapozó  iskolai  oktatás  során  emelt  szintű 
testnevelési,  német  nyelvi  és  nemzetiségi  nyelvi  (német,  szlovén)  képzés 
illetve magyar német két tanítási nyelvű oktatás folyik. 

- A tanulók  részére  napközi  otthonos,  iskolaotthonos  és  tanulószobai  ellátást 
biztosít.

- Ellátja a beszédfogyatékos,  halláskárosult  az  enyhe értelmi fogyatékos és a 
pszichés  fejlődési  zavar  miatt  a  tanulási  folyamatban  tartósan  és  súlyosan 
akadályozott  gyermekek  nevelését  és  oktatását,  otthoni  ellátás  keretében 
különleges  gondozást  biztosít.  A Kt.  121.§-a  értelmében a  más  fogyatékos 
tanulókkal  a  törvényben  meghatározott  óraszámban  fejlesztőpedagógus 
foglalkozik.

- Iskolai könyvtárat működtet.
- Igény esetén felnőttoktatást is végez.
- Etnikai nevelés – oktatás megszervezése

13.5.3. Alapfokú művészetoktatás keretében:
- Az  alapfokú  művészetoktatás  zeneművészeti  ágában  alapfokú  nevelést  és 

oktatást biztosít az alábbi tanszakokon: furulya, fuvola, oboa. Klarinét, fagott, 
szaxofon, kürt, tenorkürt, bariton, trombita, harsona, tuba, ütő, gitár, zongora, 
orgona,  harmonika,  szintetizátor,  szintetizátor-keybord,-  számítógépes  zene, 
brácsa, hegedű, gordonka, nagybőgő, magánének, szolfézs, kamarazene.

- Megalapozza  a  művészeti  kifejező  készségeket,  ill.  előkészít,  felkészít  a 
szakirányú továbbtanulásra.

- Az  alapfokú  művészetoktatás  képző-  és  iparművészet  ágában  alapfokú 
nevelést  és  oktatást  biztosít  az  alábbi  tanszakokon:  vizuális  alapismeretek, 
grafika, bőrműves, kerámia, kézművesség, textil, tűzzománc készítő szakok

13.6.Maximálisan felvehető tanulólétszám:
- gimnázium: 400 fő
- általános iskola:

 nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó képzés: 1040 fő
 sajátos  nevelést  igénylő  tanulók  nappali  rendszerű  általános  műveltséget 

megalapozó iskolai oktatása: 50 fő
 alapfokú művészetoktatás: 265 fő
 képző-iparművészeti ágban 140 fő
 Óvodai létszám. Magyarlak 25 fő, Csörötnek 30 fő (2009. július 01. időponttól 

tagintézmény).

13.7. A feladatellátást szolgáló vagyon:
13.7.1. A gimnázium területe és épülete: a 1332. sz. tulajdoni lapon, az 1376. hrsz. alatt 
van nyilvántartva.



13.7.2. Az  általános  iskolák  területei  és  épületei:  a  1072.  hrsz.  és  a  7/2.  hrsz.  alatt 
vannak nyilvántartva (általános iskolák épülete tornateremmel, tornacsarnokkal).
13.7.3.  A  magyarlaki  csörötneki  általános  iskola  és  óvoda  területei  és  épületei: 
500/3 hrsz. a 245. hrsz. és a 455/1 hrsz. alatt  vannak nyilvántartva (2009. július 01. 
időponttól tagintézmény).
13.7.4. A zeneiskola a szentgotthárdi 1320. hrsz. alatt van nyilvántartva. A telephelynek 
otthont adó - Magyarlak- Csörötnek tulajdonában lévő, Magyarlak, Kossuth L. u. 236. 
sz. alatti – ingatlan, valamint annak felszereléseinek ingyenes használata megállapodás 
alapján történik. 
Az  intézmény  a  feladatellátáshoz  szükséges  ingatlanokat,  így  a  tornacsarnokot, 
tornatermet, tantermeket egy évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja, ha ez nem 
akadályozza  a  nevelési-oktatási  intézményben  folyó  munkát.  Az  intézmény  a 
rendelkezésre  álló  vagyont  nem  jogosult  elidegeníteni,  illetve  biztosítékként 
felhasználni.

14.  Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény igazgatóját a Társulási Tanács meghatározott időtartamra bízza meg nyilvános 
pályázati eljárás útján, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja.

15. Az intézmény képviselete:
Az intézményt, mint jogi személyt az igazgató vagy az általa megbízott személy képviselheti.

15. Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony(ok) 
megjelölése: a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik.

Záradék:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el, 
amely 2009. július 1-én lép hatályba azzal,  hogy a 13.2.pontban foglaltak közül a szakfeladatok 
száma és megnevezése fesorolásban szereplő 2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma, 
megnevezése hatályba lépésének időpontja 2010. január 1.

Szentgotthárd, 2009. …………...

Polgármester



5. sz. melléklet

Móra Ferenc Városi Könyvtár

Hiánypótlás előtt Hiánypótlás után
1.1. Alapító  szerve:  Szentgotthárd 

Város  Önkormányzata  (9970 
Szentgotthárd, Széll K tér 11.)

1.1.Alapító  szerv  neve,  székhelye: 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  (9970 
Szentgotthárd, Széll K. tér 11.)

Záradék:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a  123/2009.  sz.  Képviselő-testületi 
határozattal fogadta el, amely 2009. július 1-
én lép hatályba.

Záradék:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal 
fogadta el, amely 2009. július 1-én lép 
hatályba azzal,  hogy a 4.3. pontban foglaltak 
közül a szakfeladatok száma és megnevezése 
felsorolásban szereplő 2010. január 1-től 
alkalmazandó szakfeladat száma, 
megnevezése hatályba lépésének időpontja 
2010. január 1.



A L A P Í T Ó  O K I R A T

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete  a  rendelkezésre  álló  dokumentumok alapján az  1954 
évben a Járási Tanács Szentgotthárd  által létesített (alapított)  Járási Könyvtár (alapításkori 
név)  Móra Ferenc  Városi  Könyvtár (jelenlegi  név)  intézmény  számára  az  1991,  évi  XCI. 
törvény 16.§ (3) bekezdése előírásai szerint végzett felülvizsgálat alapján az 1992. évi XXXVIII. 
törvény 88.§ (3) bekezdés szerinti  tartalmi követelményeknek megfelelően 288/1992. (XI.26.) 
számú határozatával és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. Törvény 44.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

2. A költségvetési szerv:
2.1. Neve: Móra Ferenc Városi Könyvtár
2.2. Székhelye: Szentgotthárd, Széll K. tér 2.

Fiókkönyvtár /1/: Szentgotthárd – Farkasfa, Farkasfai u. 9.
Szentgotthárd – Jakabháza, Fő u. 18.
Szentgotthárd – Rábafüzes, Kodály Z. u. 2.
Szentgotthárd – Rábatótfalu, Tótfalusi u. 92.

2.3. Alapító  szerv  neve,  székhelye:  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  (9970 
Szentgotthárd, Széll K tér 11.)

2.4. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(9970 Szentgotthárd, Széll K, tér 11.)

2.5. Alapítói jogokkal felruházott iránytó szerv(einek) neve, székhelye:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll K, 
tér 11.)

2.6. Alapítás dátuma: 2003.04.01.
2.7. Alapítást elrendelő határozat: Nem ismert.
2.8. Közvetlen  jogelődjének  megnevezése,  székhelye:  Városi  Könyvtár  (  9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.)
2.9. Az intézmény jogállása: jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési 

szerv.
2.10. Működési köre: Szentgotthárd közigazgatási területe, valamint a könyvtári szolgáltatást 

igénybe vevő, vele együttműködési megállapodást kötő önkormányzatok. Alsószölnök, 
Apátistvánfalva,  Csörötnek,  Felsőszölnök,  Gasztony,  Kétvölgy,  Magyarlak, 
Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály

2.11. Önkormányzati nyilvántartási száma /5/: 112.



3. Az intézmény által ellátott közfeladat: könyvtári, levéltári tevékenység
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

4. Az intézmény besorolása

4.1. Tevékenységének  jellege  szempontjából  (típusa): Közszolgáltató 
költségvetési szerv, Közintézmény.

4.2. Feladatellátáshoz  gyakorolt  funkció  szerint  (gazdálkodási  jogkör): 
Önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  A költségvetési  szerv 
saját  költségvetéssel  rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége 
van.  Az  alaptevékenységét  önállóan  látja  el  azzal,  hogy  a  pénzügyi, 
gazdálkodási, számviteli feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja 
el az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

5. Az intézmény alaptevékenysége:

5.1. Alaptevékenység: TEÁOR: 9101, Könyvtári, levéltári tevékenység

5.2. Szakágazat száma és megnevezése /5/:
910100: könyvtári, levéltári tevékenység

5.3. Szakfeladat száma és megnevezése:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
923127 közművelődési, könyvtári tevékenység

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma, megnevezése:
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások
8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások
1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
5811001 Könyvkiadás
9105011 Közművelődési tevékenységek, és támogatásuk
8559371 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
6399901 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az intézmény kiegészítő tevékenységei:
8219002 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások
1814002 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
5811002 Könyvkiadás
9105012 Közművelődési tevékenységek, és támogatásuk
8559372 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
6399902 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az  intézmény,  vállalkozási  és  kisegítő  tevékenysége:  nem  végez  vállalkozási  és 
kisegítő tevékenységet



6. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város Képviselő-testülete pályázat útján nevezi 
ki.

7. Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony(ok) 
megjelölése: a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik.

8. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó.

Záradék:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el, 
amely 2009. július 1-én lép hatályba azzal,  hogy a 4.3. pontban foglaltak közül a 
szakfeladatok száma és megnevezése felsorolásban szereplő 2010. január 1-től alkalmazandó 
szakfeladat száma, megnevezése hatályba lépésének időpontja 2010. január 1.

Szentgotthárd, 2009. …………………….

..................................... .....................................
polgármester jegyző



6. sz. melléklet

Rendelőintézet Szentgotthárd

Hiánypótlás előtt Hiánypótlás után
1.3.Az alapító szerve:  Szentgotthárd Város 
Önkormányzata  9970  Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán tér 11.

1.3.Az  alapító  szerv  neve,  székhelye: 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Záradék:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a  123/2009.  sz.  Képviselő-testületi 
határozattal fogadta el, amely 2009. július 1-
én lép hatályba.

Záradék:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal 
fogadta el,amely 2009. július 1-én lép 
hatályba azzal,  hogy a 4.3. pontban foglaltak 
közül a szakfeladatok száma és megnevezése 
felsorolásban szereplő 2010. január 1-től 
alkalmazandó szakfeladat száma, 
megnevezése hatályba lépésének időpontja 
2010. január 1.



A L A P Í T Ó   O K I R A T

A helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  6.§.  (1)   bek.  b./  pontjában, 
valamint  a  9.§.(4)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  Szentgotthárd  Város  Képviselő-
testülete 304/1995. sz. határozatával az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88.§.  (1)  bekezdése  alapján  1996.  január  1-jei  hatállyal  a  kötelező  és  önként  vállalt 
egészségügyi alapellátás, szakellátás és egészségügyi szolgáltatások ellátására költségvetési 
intézményt alapít. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. Törvény 44.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.

1. A költségvetési szerv:
1.1. Neve: Rendelőintézet Szentgotthárd
1.2. Székhelye: 9970. Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.

- telephelyei: Szentgotthárd, Rákóczi u. 5.
Szentgotthárd, Széll K. tér 1.
Szentgotthárd, Füzesi u.7.
Szentgotthárd, Honvéd u.10.
Szentgotthárd, Máriaújfalui út 87.
Szentgotthárd, Farkasfai u.5.

1.3. Az alapító szerv neve, székhelye:  
Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

1.4. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

1.5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

1.6. Alapítás dátuma: 1996. január 1.

1.7. Alapítást elrendelő határozat: 304/1995. ÖKT. határozat.

1.8. Közvetlen  jogelődjének  neve,  székhelye:  Rendelőintézet  Szentgotthárd  (  9970 
Szentgotthárd, Hunyadi utca 18.)

1.9. Az intézmény jogállása: jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési 
szerv

1.10. Működési köre: 
Szentgotthárd,  valamint  az  egészségügyi  ellátást,  illetve 
szolgáltatást  igénybevevő,vele  együttműködési  megállapodást 
kötő önkormányzatok. /1/

1.11. Önkormányzati nyilvántartási száma: 132 /1/



2. Az intézmény által ellátott közfeladat: egészségügyi ellátás

3. Az intézmény besorolása

3.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa): 
Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet

3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör): 
Önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  A költségvetési  szerv  saját 
költségvetéssel  rendelkezik,  önálló  gazdálkodási  jogköre  és  felelőssége  van.  Az 
alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli 
feladatait  a  szentgotthárdi  Polgármesteri  Hivatal  látja  el  az  irányító  szerv  által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

4. Az intézmény alaptevékenysége:
4.1. Szakágazat száma és megnevezése: 

862200: Szakorvosi járóbeteg-ellátás

4.2. Szakfeladat száma és megnevezése:

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
Alapellátás (k): 851219: Háziorvosi szolgálat

 851286: Fogorvosi ellátás
   851297: Védőnői szolgálat

 851912: Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
 851242: Járóbetegek gondozóintézeti gondozása

Szakellátás (ö): 851275: Járóbetegek szakorvosi ellátása
      851967: Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

Szolgáltatás (ö): 851253: Foglalkozás- egészségügyi ellátás

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladat száma megnevezése:

8621011 Háziorvosi alapellátás
8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás
8622111Járóbetegek gyógyító szakellátása
8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása
8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
8623011 Fogorvosi alapellátás
8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás
8690411        Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
8690421        Ifjúság-egészségügyi gondozás



Az intézmény kiegészítő tevékenységei: nem végez kiegészítő tevékenységet.

Az  intézmény  kisegítő  és  vállalkozási  tevékenysége:  nem  végez  kisegítő  és 
vállalkozási tevékenységet.

5. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város Képviselő-testülete pályázat útján nevezi 
ki. Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

6. Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony(ok) 
megjelölése: a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik.

7. Az intézmény képviseletére jogosultak: 
  Az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó.

Záradék:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta 
el,amely 2009. július 1-én lép hatályba azzal,  hogy a 4.3. pontban foglaltak közül a 
szakfeladatok száma és megnevezése fesorolásban szereplő 2010. január 1-től alkalmazandó 
szakfeladat száma, megnevezése hatályba lépésének időpontja 2010. január 1.

Szentgotthárd, 2009……….

…………………… ……………………
   polgármester  jegyző

Megjegyzés:
1. 97/1998. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg.
2. 17/2000. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg.
3. 7/2001. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg.
4. 147/2003. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg.
5. 390/2003. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg.
6. 12/2008. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg



7. sz. melléklet

III: Béla Szakképző Iskola és Kollégium

Hiánypótlás előtt Hiánypótlás után
1.3.Az alapító szerve:  Szentgotthárd Város 
Önkormányzata  9970  Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán tér 11.

1.3.Alapító szerv neve, székhelye: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.

2.Az  intézmény  által  ellátott  közfeladat: 
közoktatás
Az  iskola  1;  2;  2+2;  2+3;  4+1;  4+2;  5+1 
évfolyammal  rendelkező  nevelési-oktatási 
Intézmény.  Felkészít  az  alapműveltségi-
érettségi-, szakmai vizsgára, kiadja az ezeket 
igazoló  okiratokat.  Ellátja  a  szlovén 
nemzetiségi  kisebbségi  nyelv  oktatását.  A 
feladatok  ellátásához  az  iskolának 
rendelkezésre áll a székhelyén lévő 8113 m² 
alapterületű  ingatlan,  rajta  az  elméleti 
oktatást  szolgáló  középiskolai  épülettel, 
tornateremmel,  sportpályával,  tanműhellyel. 
Az  iskola  a  rendelkezésre  álló 
vagyontárgyakat  a  nevelő  és  oktató 
feladatainak  ellátásához  szabadon 
használhatja.  Az iskola  a rendelkezésre álló 
helyiségeket, így a tornatermet, tantermeket, 
a  tanműhely  helyiségeit  egy  naptári  évnél 
nem hosszabb időtartamra  bérbe  adhatja.  A 
bérletbe  adásra  akkor  van  lehetőség,  ha  az 
nem akadályozza nevelő-oktató munkáját,  a 
mindennapos  testedzést  és  az  iskolában 
működő  diáksportkör  munkáját.  A 
kollégiumban alsó- és középfokú oktatásban 
részt  vevő  diákok  kaphatnak  elhelyezést 
Térítési  díj  ellenében  felnőttképzésben 
résztvevők  és  felsőfokú  tanulmányokat 
folytatók is szállást kaphatnak.

2.Az  intézmény  által  ellátott  közfeladat: 
közoktatás
Az  iskola  1;  2;  2+2;  2+3;  4+1;  4+2;  5+1 
évfolyammal  rendelkező  nevelési-oktatási 
Intézmény.  Felkészít  az  alapműveltségi-
érettségi-, szakmai vizsgára, kiadja az ezeket 
igazoló  okiratokat.  Ellátja  a  szlovén 
nemzetiségi  kisebbségi  nyelv  oktatását.  A 
feladatok  ellátásához  az  iskolának 
rendelkezésre áll a székhelyén lévő 8113 m² 
alapterületű  ingatlan,  rajta  az  elméleti 
oktatást  szolgáló  középiskolai  épülettel, 
tornateremmel,  sportpályával,  tanműhellyel. 
Az  iskola  a  rendelkezésre  álló 
vagyontárgyakat  a  nevelő  és  oktató 
feladatainak  ellátásához  szabadon 
használhatja.  Az iskola  a rendelkezésre  álló 
helyiségeket, így a tornatermet, tantermeket, 
a  tanműhely  helyiségeit  egy  naptári  évnél 
nem hosszabb időtartamra  bérbe  adhatja.  A 
bérletbe  adásra  akkor  van  lehetőség,  ha  az 
nem akadályozza nevelő-oktató munkáját,  a 
mindennapos  testedzést  és  az  iskolában 
működő  diáksportkör  munkáját.  A 
kollégiumban alsó- és középfokú oktatásban 
részt  vevő  diákok  kaphatnak  elhelyezést 
Térítési  díj  ellenében  felnőttképzésben 
résztvevők  és  felsőfokú  tanulmányokat 
folytatók is szállást kaphatnak.

Az  intézmény  rendelkezésére  bocsátott 
vagyon feletti rendelkezési jogot a tulajdonos 
önkormányzat gyakorolja.

 Záradék:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a  123/2009.  sz.  Képviselő-testületi 
határozattal fogadta el, mely 2009. július 1-

Záradék:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal 



én lép hatályba. fogadta el,amely 2009. július 1-én lép 
hatályba azzal,  hogy a 4.3. pontban foglaltak 
közül a szakfeladatok száma és megnevezése 
felsorolásban szereplő 2010. január 1-től 
alkalmazandó szakfeladat száma, 
megnevezése hatályba lépésének időpontja 
2010. január 1.



A L A P Í T Ó O K I R A T

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  az  általa  alapított  Ipari  Szakmunkásképző  Iskola 
(alapításkori  név),  a  jelenlegi  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  (jelenlegi  név) 
intézmény  számára  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  88.  §  (3) 
bekezdésében,  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  217/1998.  (XII.  30.) 
Kormányrendelet 10.§-ában, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-
ának (5) bekezdésében foglaltak alapján 185/2008. számú határozatával és a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 44.§ (4) bekezdésében 
foglaltak alapján az alábbi alapító okiratot adja ki /18/:

1. A költségvetési szerv:
1.1 Neve: III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
1.2 Székhelye: Szentgotthárd, Honvéd u.10.

2.1.1. Intézménye: Szentgotthárd, Hunyadi u. 27.
1.3 Alapító szerv neve, székhelye: Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11.
1.4 Irányító szerv(einek) neve, székhelye:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.

1.5 Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.

Alapítás dátuma: 1993.01.01. Az iskola jogutódja a Szentgotthárd Nagyközség 
Képviselő-testülete 1890. június 26-i ülésén alapított iparos tanonciskolának.

1.6 Alapítást elrendelő határozat: nem ismert.
1.7 Jogelődjének  neve,  székhelye:  III.  Béla  Ipari  Szakmunkásképző  Iskola  (9970 

Szentgotthárd, Honvéd u.10.)
1.8 Fenntartó  neve,  székhelye:  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
1.9 Az intézmény jogállása: jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési 

szerv
1.10 Működési köre/2/: Szentgotthárd város és szakmai középiskolai oktatást igénybevevő, 

vele együttműködési megállapodást kötő önkormányzatok.
1.11 Önkormányzati nyilvántartási száma: /2/: 126
1.12 Intézmény típusa: Középiskola – szakközépiskola, szakiskola, kollégium
1.13 Tagozat megnevezése: nappali; iskolarendszeren kívüli; felnőttképzés
1.14 Évfolyamok száma: 1; 2; 2+2; 2+3; 4+1; 4+2; 5+1



2. Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás
Az  iskola  1;  2;  2+2;  2+3;  4+1;  4+2;  5+1  évfolyammal  rendelkező  nevelési-oktatási 
Intézmény. Felkészít az alapműveltségi-érettségi-, szakmai vizsgára, kiadja az ezeket igazoló 
okiratokat. Ellátja a szlovén nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását. A feladatok ellátásához 
az  iskolának  rendelkezésre  áll  a  székhelyén  lévő  8113  m²  alapterületű  ingatlan,  rajta  az 
elméleti oktatást szolgáló középiskolai épülettel, tornateremmel, sportpályával, tanműhellyel. 
Az iskola a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak ellátásához 
szabadon  használhatja.  Az  iskola  a  rendelkezésre  álló  helyiségeket,  így  a  tornatermet, 
tantermeket,  a  tanműhely  helyiségeit  egy  naptári  évnél  nem  hosszabb  időtartamra  bérbe 
adhatja.  A  bérletbe  adásra  akkor  van  lehetőség,  ha  az  nem  akadályozza  nevelő-oktató 
munkáját,  a  mindennapos  testedzést  és  az  iskolában  működő  diáksportkör  munkáját.  A 
kollégiumban alsó- és középfokú oktatásban részt vevő diákok kaphatnak elhelyezést Térítési 
díj  ellenében felnőttképzésben résztvevők és felsőfokú tanulmányokat  folytatók is  szállást 
kaphatnak.

Az  intézmény  rendelkezésére  bocsátott  vagyon  feletti  rendelkezési  jogot  a  tulajdonos 
önkormányzat gyakorolja.

Maximálisan felvehető tanulólétszám: 550 fő.

3. Az intézmény besorolása
3.1. Tevékenységének  jellege  szempontjából  (típusa):  közszolgáltató 

költségvetési szerv, közintézmény
3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör): 
2009. december 31-ig:
Önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  A  költségvetési  szerv  saját 
költségvetéssel  rendelkezik,  önálló  gazdálkodási  jogköre  és  felelőssége  van.  Az 
alaptevékenységét  önállóan  látja  el,  a  pénzügyi,  gazdálkodási,  számviteli  feladatait 
saját gazdasági szervezet látja el.
2010. január 01-től:
Önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  A  költségvetési  szerv  saját 
költségvetéssel  rendelkezik,  önálló  gazdálkodási  jogköre  és  felelőssége  van.  Az 
alaptevékenységét  önállóan látja el  azzal,  hogy a  pénzügyi,  gazdálkodási,  számviteli 
feladatait  a  szentgotthárdi  Polgármesteri  Hivatal  látja  el  az  irányító  szerv  által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

4. Az intézmény alaptevékenysége:
1.1. Szagágazat száma és megnevezése
853200 szakmai középfokú oktatás
4.2. Szakfeladat száma és megnevezése /2/:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma, megnevezése:
802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
Nyelvi előkészítő évfolyam
802241 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (9-10.évf.)
802263 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
802252 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű,  szakképesítés 
megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
802225 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  szakiskolai  nevelése, 
oktatása



803416 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás.
804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás.
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
551326 Diákotthoni,  kollégiumi  szálláshelynyújtás  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek Tanulók számára
802188 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  szakközépiskolai 
nevelése, oktatása
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma megnevezése:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma, megnevezése:
8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13 évfolyam)
8531221 Sajátos  nevelésű  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  szakközépiskolai 
oktatása (9-12/13 évfolyam)
8531231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatás (9-12/13 évfolyam)
8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13 évfolyam)
8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
8531321 Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-
10. évfolyam)
8531331 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű  szakiskolai 
oktatása (9-10 évfolyam)
8531341 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
8531351 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10 évfolyam)
8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 
oktatás a szakképzési évfolyamokon
8532121 Sajátos  nevelésű  igényű  tanulók  szakképesítés  megszerzésére  felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
8532131 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  Szakképesítés  megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
8532211 Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  nappali  rendszerű  szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
8532221 Sajátos  nevelésű  igényű  tanulók  szakképesítés  megszerzésére  felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
8532231 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  szakképesítés  megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
8532241 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
8532311 Emelt  szintű  nappali  rendszerű  szakközépiskolai  szakmai  oktatás  a 
szakképzési évfolyamokon
8532321 Sajátos  nevelésű  igényű  tanulók  emelt  szintű  nappali  rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
8532331 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  emelt  szintű  nappali  rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
8532341 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
8542111 Felsőfokú szakképzés
8542121 Szakirányú továbbképzés
8542131 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
8559171 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
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8559181 Sajátos  nevelési  igényű  középiskolai,  szakiskolai  tanulók  tanulószobai 
nevelése
8559191 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai 
tanulószobai nevelése
8559211 Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  tanulók  kollégiumi, 
externátusi nevelése
8559221 Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  sajátos  nevelési  igényű 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
8559231 Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  nemzeti  és  etnikai 
kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
8559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések
8559341 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
8559351 Szakmai továbbképzések
8559361 Kötelező felkészítő képzések
8559371 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
8560131 Fejlesztő felkészítés
8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
8560921 Munkerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
8904411 Közcélú foglalkoztatás
8904421 Közhasznú foglalkoztatás
8904431 Közmunka
5520011 Üdülési, egyéb szálláshely – szolgáltatás
5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatok számára
5590131 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatok számára
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése
4.3. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:  az intézmény kiegészítő tevékenységet 

nem végez.
4.4. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenysége: az intézmény kisegítő és 

vállalkozási tevékenységet nem végez.

Oktatott szakmák megnevezése, OKJ száma:
Számítástechnikai programozó (emelt szintű) OKJ 54 4641 04
Gazdasági informatikus I. (emelt szintű) OKJ 54 4641 01
Számítógép-kezelő (használó) OKJ 33 4641 01
Automatizálási technikus (elektronikai szakirány) OKJ 52 5499 01
Környezetvédelmi technikus (gépészeti szakirány) OKJ 52 5470 04
Faipari technikus OKJ 52 5411 10
Asztalos OKJ 33 5262 01
Élelmiszer-és vegyiáru kereskedő OKJ 33 7862 01
Gazdasági informatikus OKJ 52 4641 02
Vendégfogadós OKJ 31 7822 02
Vendéglátó technikus OKJ 52 7822 02
Rendszerinformatikus OKJ 54 4641 03
Szabász OKJ 33 5276 03
NC-CNC gépkezelő OKJ 32 5233 02
Géplakatos OKJ 31 523304
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Gépipari mérnökasszisztens OKJ 55 5442 01
Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltető OKJ 54 481 03 0010 54 01
Webmester OKJ 54 481 03 0010 54 07
Gazdasági informatikus OKJ 54 481 04 0010 54 01
Vendéglős OKJ 52 811 02 0000 00 00
Települési környezetvédelmi technikus OKJ 54 851 01 0000 00 00
Automatikai műszerész OKJ 52 523 01 1000 00 00
Bútoripari technikus OKJ 54 543 02 0010 54 01
Fafeldolgozó technikus OKJ 54 543 02 0010 54 02
Bútorasztalos OKJ 33 543 01 1000 00 00
Élelmiszer-és vegyi áru-eladó OKJ 31 341 01 0010 31 02
Szakács OKJ 33 811 03 1000 00 00
Női szabó OKJ 33 542 05 0010 33 03
Géplakatos OKJ 31 521 10 1000 00 00
Fazekas OKJ 31 215 02 0010 31 04
Mixer OKJ 33 811 02 0001 33 01
Műszaki cikk eladó OKJ 31 341 01 0010 31 03
Ruházati eladó OKJ 31 341 01 0010 31 05
Faesztergályos OKJ 33 543 01 0100 21 02
Fatermékgyártó OKJ 33 543 01 0100 31 02
Épületasztalos OKJ 31 582 08 1000 00 00
Takarító OKJ 31 814 01 0000 00 00
Szállodai szobaasszony OKJ 31 812 01 0100 21 01
CNC-forgácsoló OKJ 31 521 02 0000 00 00
Esztergályos OKJ 31 521 09 0100 31 01
Egyéb eljárás szerinti hegesztő OKJ 31 521 11 0100 31 02
Kerámiaipari gépkezelő OKJ 31 543 01 0100 31 01
Munkaruha- és védőruha-készítő OKJ 33 542 05 0100 21 03
Fa- és bútoripari gépkezelő OKJ 33 543 01 0100 31 01
Kereskedő, boltvezető OKJ 33 341 02 0000 00 00
Anyagbeszerző OKJ 4 345 02 0100 31 01
Panziós, falusi vendéglátó OKJ 31 812 01 0000 00 00
Gyorséttermi- és ételeladó OKJ 33 811 03 0100 31 01
Étkezdés OKJ 52 811 02 0100 31 01
Vendéglátó eladó OKJ 52 811 02 0100 31 02
Számítástechnikai szoftverüzemeltető OKJ 54 481 03 0100 52 01
/18/ Textiltermék-összeállító OKJ 33 542 05 0100 21 04
/18/ Települési környezetvédelmi ügyintéző

OKJ 54 851 0 10100 52 01
CAD-CAM informatikus OKJ 54 481 01 1000 00 00
Pincér OKJ 33 8111 02 1000 00 00
Gépíró, szövegszerkesztő OKJ 33 346 01 0100 31 02
Famegmunkáló OKJ 31 582 08 0100 31 01
Szállodai portás, recepciós OKJ 54 812 03 0000 00 00
Épületasztalos OKJ 31 582 08 1000 00 00

5. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje /1/:
Az intézmény igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A 
megbízás előkészítése az önkormányzat oktatási ügyekért felelős állandó bizottságának a /18/ 
feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
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6. Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony(ok) 
megjelölése: a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik.

7. Az intézmény képviseletére jogosultak /1/:
Az  intézmény  igazgatója,  valamint  az  iskola  SZMSZ-ben  meghatározott  munkakört 
betöltő(k).

Záradék:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta 
el,amely 2009. július 1-én lép hatályba azzal,  hogy a 4.3. pontban foglaltak közül a 
szakfeladatok száma és megnevezése fesorolásban szereplő 2010. január 1-től alkalmazandó 
szakfeladat száma, megnevezése hatályba lépésének időpontja 2010. január 1.

Szentgotthárd, 2009. május 28.

............................................... ...............................................
Polgármester Jegyző

Megjegyzés:

1. 12/1995.sz. testületi határozattal törölt szöveg.
2. 97/1998.sz. testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg.
3. 7/2001. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg.
4. 146/2003. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
5. 301/2003. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
6. 391/2006.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
7. 59/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
8. 134/2004.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
9. 197/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
10. 272/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
11. 7/2005. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
12. 85/2005.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
13. 102/2006. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
14. 60/2007.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg .
15. 192/2007. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
16. 233/2007. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
17. 12/2008. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
18. 185/2008. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
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8. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal

Hiánypótlás előtt Hiánypótlás után

3. Alapító szerv neve és címe: Szentgotthárd 
Város Önkormányzata 
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

3.  Alapító szerv neve és címe: Szentgotthárd 
Város Önkormányzata 
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

Záradék:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a  123/2009.  sz.  Képviselő-testületi 
határozattal fogadta el, mely 2009. július 1-
én lép hatályba 

Záradék:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal 
fogadta el,amely 2009. július 1-én lép 
hatályba azzal,  hogy a 12.2. pontban 
foglaltak közül a szakfeladatok száma és 
megnevezése felsorolásban szereplő 2010. 
január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma, 
megnevezése hatályba lépésének időpontja 
2010. január 1.
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POLGÁRMESTERI HIVATAL SZENTGOTTHÁRD
ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  többször  módosított  9/1995.  (III.  30.)  számú 
rendeletének 22.§-a* rendelkezik Szentgotthárd város polgármesteri* hivataláról.
Az  Önkormányzat  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  88.§  (3) 
bekezdése*, az államháztartás működési rendjéről* szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
10.§-a alapján és a helyi  önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§-a és 38.§-a, 
valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 
44§ (4)  figyelembe vételével* az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Költségvetési szerv neve: Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd

2. Költségvetési szerv székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

3. Alapító szerv neve és címe: Szentgotthárd Város Önkormányzata 
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

4. Irányító szerv(veinek) neve, székhelye: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

6. Alapítás időpontja*: 1990. 09. 30.*

7. Alapítást elrendelő határozat: -

8. Az intézmény jogállása: jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv

9.  Illetékessége*: Szentgotthárd  város  közigazgatási  területe,  Szentgotthárdi  kistérség 
területe;  ha  a  jogszabály  eltérően  nem  rendelkezik,  a  Polgármesteri  Hivatal  részeként 
működtetett okmányiroda az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a hatáskörébe 
utalt feladatait [256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek.].*

10. Az intézmény által ellátott közfeladat:  Önkormányzati igazgatás

11. Az intézmény besorolása:
11.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa):  közhatalmi költségvetési szerv

11.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör):
Önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  A  költségvetési  szerv  saját 
költségvetéssel  rendelkezik,  önálló  gazdálkodási  jogköre  és  felelőssége  van.  Az 
alaptevékenységét  önállóan  látja  el,  pénzügyi,  gazdálkodási,  számviteli  feladatait  saját 
gazdasági szervezet látja el.

12. Az intézmény alaptevékenysége: 
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Az  önkormányzat  működésével,  valamint  az  államigazgatási  ügyek  döntésre  való 
előkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos,  valamint  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek 
jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása /Ötv. 38.§ (1) bek./*.

12.1. Szakágazat száma és megnevezése:
841105    Helyi  önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások  igazgatási 
tevékenysége*

12.2. Szakfeladat száma és megnevezése:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok száma és megnevezése:

Alapvető szakfeladat:
751153   Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Szakfeladatok*:
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
221214 Lapkiadás
451017 Magasépítőipar
452014 Mélyépítőipar
452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és

felújítása
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,

fenntartása
642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek

üzemeltetése
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi

társulások igazgatási tevékenysége
751164 Települési és területi helyi kisebbségi

önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos

feladatok végrehajtása
751186 Önkormányzati képviselőválasztással

kapcsolatos feladatok végrehajtása
751669 Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás
751670 Polgári védelmi tevékenység
751834 Vízkárelhárítás
751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
751856 Települési vízellátás és vízminőség védelem
751867 Köztemető fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi

társulások elszámolásai
751966 Önkormányzatok és többcélú kistérségi

társulások feladatra nem tervezhető elszámolása
852018 Állategészségügyi tevékenység
853211 Bölcsődei ellátás
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
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853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
901116 Szennyvízelvezetés és –kezelés
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági

tevékenység
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
924025 Verseny- és élsport
924036 Diáksport
926018 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
926029 Máshová nem sorolt sporttevékenység
930910 Fürdő és strandszolgáltatás *

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma és megnevezése:

0210001 Erdészet, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés
3811031 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
4120001 Lakó és nem lakóépület építése
4211001 Út, autópálya építése
4221001
4222001

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

5221101 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása
6110201 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 

üzemeltetése
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7490101 Igazságügyi szakértői tevékenység
7500001 Állat-egészségügyi ellátás
8130001 Zöldterület kezelés
8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8411121
8411141

8411151

8411161

8411171

8411181

8411241
8411261

8411271
8411331
8411431

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi 
szinten
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8411911 Nemzeti ünnepek programjai
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások
8414021 Közvilágítás
8414031 Város, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
8419011 Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai
8419021 Központi költségvetési befizetések
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
8425311 A polgári védelem ágazati feladatai
8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
8821111
8821121
8821131
8821141
8821151
8821161

Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon

8821171
8821181

Rendszeres gyerekvédelmi pénzbeli ellátások
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

8821211
8821221
8821231

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás
8822021 Közgyógyellátás
8822031 Köztemetés
8891011 Bölcsődei ellátás
8899351 Otthonteremtési támogatás
8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése
8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
8903011 Civil szervezetek működési támogatása
8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
8904411 Közcélú foglalkoztatás
8904421 Közhasznú foglalkoztatás
8904431 Közmunka
8906031 Szakszervezeti tevékenység támogatása
9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
9311021
9312011

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása

9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9313011 Szabadidősport tevékenység és támogatása
9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
9603021 Köztemető fenntartás és működtetés

Az intézmény kiegészítő tevékenységei:
8219002       Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
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Az  intézmény  kisegítő  és  vállalkozási  tevékenysége:  nem  végez  kisegítő  és  vállalkozási 
tevékenységet.

13. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti, akit a képviselő-testület nevez ki határozatlan időre.

14. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatás  a  Köztisztviselői  törvény  és  a  Munka  törvénykönyve  hatály  alá  tartozó 
jogviszonyban történik.

Záradék:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta 
el,amely 2009. július 1-én lép hatályba azzal,  hogy a 12.2. pontban foglaltak közül a 
szakfeladatok száma és megnevezése fesorolásban szereplő 2010. január 1-től alkalmazandó 
szakfeladat száma, megnevezése hatályba lépésének időpontja 2010. január 1.

Szentgotthárd, 2009.május 28.

Viniczay Tibor
  polgármester

* Módosította: a 12/2008. sz. Képviselő-testületi határozat 2008. január 30. napján.

55



E L Ő T E R J E S Z T É S      
a Képviselő-testület 2009. június 24-i ülésére

Tárgy: Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Játékvár  Óvoda  vezetője  a  melléklet  kérelemmel  (1.  sz.  melléklet)  fordult  az 
intézményfenntartó felé.
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása

- 73/2008 számú határozata alapján módosította az intézmény Alapító Okiratát,
- a 20/2009. számú határozatának 2. a. pontja alapján a rönöki Kerekerdő Óvoda a 

2009.  július  01.  időponttól  a  Játékvár  Óvoda  tagintézményeként  történő  további 
működése

A 32/2008 (XI.24.) OKM rendelettel módosított 11/1994 (VI.8.) MKM rendeletnek a nevelési 
oktatási  intézmények  működéséről  szóló,  valamint  az  1993.  évi  LXXIX törvénynek  való 
megfelelés miatt szükségessé vált a Játékvár Óvoda Szentgotthárd működését szabályozó 
alapdokumentumok módosítása.
A  közoktatásról  szóló  törvény  értelmében  egységes  dokumentumok  szabályozzák  az 
intézmény  működésének  minden  területét,  természetesen  a  sajátosságok  beépítésének 
lehetőségével, illetve esetenként kötelezőségével. Emiatt szükségessé válik a dokumentumok 
hatályát kiterjeszteni a rönöki Kerekerdő Óvodára, mint tagóvodára is. 

A módosítandó dokumentumok a következők:

- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Intézményi Minőségirányítási Program
- Nevelési Program
- Házirend

Szervezeti és Működési Szabályzat módosításai

- Az Alapító Okirat szerinti módosítások (jogállás, besorolás, felügyeleti szerv) átvezetése
- A rönöki Kerekerdő Óvoda hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembe 

vétele.
- Szülői kérés alapján a Tótfalusi utcai telephelyen a nyitvatartási idő, napi 9 és fél óráról 

10 órára módosul.

Intézményi Minőségirányítási Program módosításai

− A dokumentumban az intézmény neve - Játékvár Óvoda Szentgotthárd - aktualizálásra 
került, kivéve a névváltozást megelőzően hozott fenntartói határozatok, nevelőtestületi 
döntések hivatkozásait.

− A közalkalmazottak jogállásáról  szóló módosított  1992. XXXIII.  törvény, valamint  a 
138/1992 (X. 8.)  Kormányrendelet  „A közalkalmazottakról  szóló 1992. évi  XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” 8. § (1) bekezdése értelmében a 
Minőségirányítási  Programban a  teljesítményértékelési  szempontok mellett  meg kell 
állapítani  az  egyes  szempontok  értékelésekor  adható  maximális  pontszámokat,  a 
minősítés szabályait.
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− Az  alkalmazás  gyakorlati  tapasztalatait  figyelembe  véve  az  alkalmazottak 
teljesítményértékelési  eszközrendszeréről  az alkalmazotti  közösség,  és  a  szülők  által  
kitöltött kérdőívek kikerülnek.

Nevelési Program módosításai
Az intézmény 2006-tól vesz részt a kompetencia alapú óvodai programcsomag elterjesztése 
elnevezésű  projektben.  Beemelésre  kerültek  a  kompetencia  alapú  óvodai  programcsomag 
nevelési  elveiből az óvodában alkalmazható,  érvényesíthető elemek. Ezen kívül beépítésre 
került a nevelőtestületi határozatok alapján a gyermek megismerési lap, német nyelvű, német  
nemzetiségi program.

Házirend módosításai
Általános tudnivalók (névváltozás), nyitvatartási idő egységes bevezetése, óvodai étkeztetés 
kerültek módosításra

A kérelem tárgyában a Fenntartó Többcélú Kistérségi Társulás dönt. A Tisztelt Testületnek 
javaslattételi joga van. Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában 
dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 
Játékvár Óvoda Szervezeti Működési Szabályzatát fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Kovács Tiborné Óvodavezető

2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 
Játékvár Óvoda Nevelési Programját fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Kovács Tiborné Óvodavezető

3.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 
Játékvár Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programját fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Kovács Tiborné Óvodavezető

4.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 
Játékvár Óvoda Házirendjét fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Kovács Tiborné Óvodavezető
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Szentgotthárd, 2009. június 16.

Viniczay  Tibor  sk.
polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. június 24-i ülésére

Tárgy: Együttműködési megállapodás

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  költségvetési  szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (továbbiakban: Státusztörvény) 
44.§ (5) bekezdésben foglalt előírásnak megfelelően elvégezte az általa alapított költségvetési 
szervek tekintetében besorolási kötelezettségét (84/2009., 123/2009. ÖKT határozatok). 
Hivatkozott  Képviselő-testületi  döntésekkel  kijelölésre  került  azon  önállóan  működő  és 
gazdálkodó költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal), mely önálló gazdasági szervezettel 
rendelkezik és ellátja az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 
pénzügy-gazdasági feladatait.
A Polgármesteri  Hivatal  és  azon  költségvetési  szervek  között,  amelyek  részére  pénzügy-
gazdasági  feladatokat  lát  el  a  Hivatal,  együttműködési  megállapodást   kell  kötni 
(217/1998.(XII.30.) Korm.rend. 14.§), ill. a jelenleg hatályos megállapodásokat módosítani 
szükséges  egyrészt  a  Státusztörvényben  foglalt  fogalmi  meghatározásoknak  megfelelően, 
másrészt a 2009. július 1-től hatályos szervezeti változások (SZOI) miatt. A megállapodásokat 
a Képviselő – testületnek mint a polgármesteri hivatal fenntartójának jóvá kell hagynia. Azon 
intézmények  esetében,  ahol  a  Polgármesteri  Hivatal  kistérségi  társulási  fenntartású 
intézményekkel köt szerződést, ott a Társulási Tanács jóváhagyására is szükség van.

Az  előterjesztés  1.  sz.  mellékleteként  csatoljuk  az  aktualizált  és  jóváhagyandó 
együttműködési  megállapodást  a  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár,  a  Rendelőintézet 
Szentgotthárd,  a  Játékvár  Óvoda,  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat,  és  a  Városi 
Gondozási  Központ  tekintetében.  A  SZOI-val,  mint  egységes  iskolával  kötendő 
megállapodást az előterjesztés 2. sz. mellékleteként terjesztjük elő.

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  az  együttműködési 
megállapodásokat jóváhagyni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.a.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal 
(9970 Szentgotthárd, Széll  K. tér 11.) és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodást a Móra Ferenc Városi Könyvtár, 
a Rendelőintézet Szentgotthárd, a Játékvár Óvoda, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
és  a  Városi  Gondozási  Központ  tekintetében  az  1.  sz.  melléklet  szerinti  tartalommal 
jóváhagyja.
1.b.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal 
(9970 Szentgotthárd, Széll  K. tér 11.) és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező 
Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  (9970  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  1.)   közötti 
együttműködési megállapodást a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2009. július 1.
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Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
              Intézményvezetők

Szentgotthárd, 2009. június 12.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1. sz. melléklet

Együttműködési megállapodás

Amely  létrejött  egyrészről  a  Polgármesteri  Hivatal  (9970 Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11., 
képviseletében: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző) (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a ……
……………………  (9970  Szentgotthárd,  ……………...,  képviseletében  ………………. 
Intézményvezető) költségvetési szerv (továbbiakban: Költségvetési szerv) között a mai napon 
az alábbi feltételekkel:

1.) Bevezetés:

Az együttműködés  alapja  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  217/1998.  (XII.30.) 
Kormány rendelet. 
Az  együttműködés  célja:  a  hatékony,  szakszerű  és  takarékos  gazdálkodás  feltételeinek 
megteremetése.

2.) A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés:

A  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodája  látja  el  a  Költségvetési  szervre  vonatkozó 
pénzügyi-,  gazdasági  feladatokat,  biztosítja  a  szabályszerű  és  törvényes  gazdálkodás 
feltételeit, érvényesítési és ellenjegyzési jogkör gyakorlását.

A kötelezettségvállalási  és  az utalványozási  jogkört  a  Költségvetési  szerv vezetője,  ill.  az 
általa felhatalmazott személy gyakorolja. 
A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodavezetője, ill. a 
hatályos belső szabályzatokban meghatározott személy jogosult. 
A Költségvetési  szerv  vezetőjének,  ill.  az  általa  felhatalmazott  személynek  hatáskörébe 
tartozik a szakmai teljesítés igazolása.

A  kötelezettségvállalás,  utalványozás,  ellenjegyzés,  érvényesítés  rendjének  részletes 
szabályait külön szabályzat tartalmazza.

3.) Nyilvántartások vezetése:

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája vezeti:
- a kiemelt előirányzatokról az intézményenkénti előirányzat nyilvántartást,
- a főkönyvi könyvelést intézményenként külön törzsszámon,
- a kötelezettségvállalási nyilvántartást,
- intézményenként a kis-, és nagy értékű eszközök analitikus nyilvántartását.

A Költségvetési szerv vezeti:
- a kötelezettségvállalási nyilvántartást, amelyet negyedévente egyeztet a    
      Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájával,
- a helyiségenkénti kis-, és nagy értékű eszközök analitikus nyilvántartását.
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- elkészíti  az  alkalmazási  iratokat,  rögzíti  az  adatokat  a  rendszeresített  IMI program 
segítségével,  ill.  adatszolgáltatást  teljesít  (távollét,  változó  bér)  a  Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Irodájában.

4.) A Költségvetési szerv önálló bankszámlával rendelkezik.

5.) Könyvelési feladatok ellátása:

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája külön főkönyvi könyvelésben gondoskodik arról, 
hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek az intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
Gazdasági  eseményekhez  kapcsolódó  számla  átadási  könyvet  rendszeresít,  amelyből 
egyértelműen  megállapítható,  hogy  az  iratot  a  Költségvetési  szerv  kinek,  mikor  adta  át 
ügyintézés céljából.
A  Polgármesteri  Hivatal  szabályzatait,  számlarendjét  kiegészíti  a  Költségvetési  szervre 
vonatkozó előírásokkal. 
Az első negyedévről április 20-ig, ezt követően havonta tájékoztatja a Költségvetési szervet a 
pénzforgalmi és főkönyvi könyvelésről.

6.) A költségvetés tervezése:

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését 
és számításokat végez a következő évi előirányzatokra. Segíti a szakmai feladatok pénzügyi 
igényeinek megállapítását, feltételrendszerének meghatározását. 
A  Költségvetési  szerv  költségvetésének  elkészítéséhez  adatot  szolgáltat  a  megelőző  év 
október 31-ig és a végleges költségvetés elfogadását megelőzően még azt módosíthatja.
Az  önkormányzat  költségvetési  rendeletének  és/vagy  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  költségvetési  határozata  és  egyéb  jogszabályi,  számviteli 
előírások figyelembe vételével elkészíti a Költségvetési Szerv költségvetését.
Jóváhagyás  után  felfekteti  az  előirányzat  nyilvántartást.  Biztosítja  az  analitikus 
nyilvántartások év eleji újranyitását.
A  Költségvetési  szerv  az  éves  költségvetési  gazdálkodás  értékeléséről  a  zárszámadás 
elkészítéséhez adatot szolgáltat a következő év február 20-ig.

7.) Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása:

Amennyiben a saját  működési bevételek teljesítése (a kötelező térítési  díjakon túlmenően) 
meghaladják  az  eredeti  (módosított)  előirányzatot,  a  Költségvetési  Szerv  vezetője 
kezdeményezheti  a  bevételi  és  kiadási  előirányzatok  saját  hatáskörű  módosítását,  amelyet 
írásban rögzítenek. 
Az előirányzat módosításra vonatkozó kérelmét a Polgármesteri Hivatallal a tárgynegyedévet  
megelőző hó 15-ig köteles közölni, illetve benyújtani.
A  végrehajtott  előirányzat  módosításokról  a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodája 
tájékoztatja a fenntartót a megadott időpontig.

8.) Kiadások teljesítése, bevételek beszedése:
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A Költségvetési  szerv  vezetője  gyakorolja  a  kötelezettségvállalás,  a  szakmai  teljesítés  - 
igazolás és az utalványozás jogát.
Kötelezettségvállalás  50.000,-  Ft  felett  kizárólag  írásban  történhet,  amely  csak  a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának ellenjegyzésével érvényes.
A kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Irodájának ezzel a feladattal megbízott köztisztviselője jogosult.
Az utalványozás írásban, utalványrendelet felhasználásával, illetve az eredeti számlán történő 
aláírással történik, amelyet egyeztetni kell a kötelezettség-vállalási nyilvántartással.
A szakmai  teljesítés  igazolása  írásban,  az  eredeti  számlán  történő  aláírással  „a  szakmai 
teljesítést igazolom” feljegyzéssel történik. A szakmai teljesítést  igazoló személy köteles a 
teljesítés  igazolás  /munkalap  /szállítólevél  stb.  alapján  is  meggyőződni  a  tényleges 
teljesítésről.

A  kötelezettségvállalás,  utalványozás,  ellenjegyzés,  érvényesítés  rendjének  részletes 
szabályait külön szabályzat tartalmazza.

9.) Személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás:

A  Költségvetési  szerv  vezetője  önálló  bérgazdálkodási  jogkörrel  rendelkezik.  A 
bérmegtakarítást,  bérmaradványt  felhasználhatja  (rendszeres  személyi  juttatás, 
munkavégzéshez kapcsolódó juttatás).
Létszám és bérnyilvántartást mind a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, mind pedig a 
Költségvetési Szerv vezetnek, amelyet negyedévente egyeztetnek.

10.) Egyéb nyilvántartások vezetése, selejtezés, leltározás:

A  tárgyi  eszközök  és  készletek  analitikus  nyilvántartását  –  ide  értve  a  munkahelyen 
használatban lévő készleteket is – a  Költségvetési  szerv végzi,  folyamatosan egyeztetve a 
változásokat a főkönyvi könyveléssel.
A  leltározás  és  a  selejtezés  a  Polgármesteri  Hivatal  vonatkozó  szabályzatai  alapján  a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának közreműködésével történik.
A selejtezés előkészítése a Költségvetési szerv feladata.
A selejtezés lebonyolítása, a leltár összevetése, kiértékelése a Polgármesteri Hivatal feladata.

11.) A pénzkezelés rendje:

11.1.) Készpénzkezelés:
A Költségvetési  szerv  működtetéséhez  szükséges  alapvető  fenntartási  kiadásokra,  kisebb 
kiadásokra készpénz ellátmánnyal rendelkezik.
Az ellátmány összegét a Polgármesteri Hivatal vonatkozó szabályzata tartalmazza.
Az ellátmány felhasználásáról 10 naponta rovat-elszámolási íven számlákkal elszámolnak a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája felé.
A készpénzben beszedett bevételek kiadások teljesítésére nem fordíthatók, azt a Költségvetési 
szerv köteles bankszámlájára legkésőbb azon a napon befizetni, amikor a bevétele a részére 
megállapított ellátmánya keretösszegét eléri.
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Az  ellátmány  kezelésének  szabályszerűségéről  az  ellátmány  biztonságos  tárolásáról  a 
Költségvetési szerv gazdálkodó szerv vezetője gondoskodik, azokért ő felelős.

11.2.) Bankszámla kezelés: 
A bankszámla  kezelés  részletes  szabályait   -  a  kiskincstári  intézmény  finanszírozás  és 
gazdálkodás részleteit – a Polgármesteri Hivatal vonatkozó szabályzata tartalmazza.

12.) Felújítási, beruházási tevékenység:

A Költségvetési szervet érintő felújítási és építési beruházási tevékenységek előkészítése és 
bonyolítása a Polgármesteri Hivatal feladata.

13.) Kontroll-rendszer működtetése:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2009. sz., ill. Szentgotthárd 
Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 10/2009. sz. határozataikkal a takarékos és 
hatékony  gazdálkodás,  a  szabályszerű  működtetés  érdekében  un.  belső  kontroll-rendszert 
működtetnek a Polgármesteri Hivatal koordinálásával. Ennek keretében a Költségvetési szerv 
és  a  Polgármesteri  Hivatal  képviselői  negyedévente  a  pénzügyi  folyamatok,  a 
létszámgazdálkodás, a pályázati tevékenység, a beszerzések és az intézményvezetői / szakmai 
tevékenység témáiban személyes egyeztetést tartanak. A Költségvetési szerv vezetője köteles 
az egyezetéseken részt venni.

14.) A folyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzés:

A kiadások teljesítése és a bevételek beszedése során a kötelezettségvállalási, utalványozási, 
ellenjegyzési  és  érvényesítési  jogkört  gyakorló  feladata  tekintetében  köteles  a 
kötelezettségvállalások illetve pénzügyi teljesítésük engedélyezése esetén meggyőződni azok 
indokoltságáról,  a  kapcsolódó  bizonylatok  formai  és  tartalmi  helyességéről, 
szabályszerűségéről.
A Költségvetési szerv vezetője köteles a vezetői és a folyamatba épített, előzetes és utólagos 
ellenőrzés  rendszerét  a  munkaköri  leírásokban,  belső  szabályzatban  vagy  utasításban 
részletesen szabályozni.
A  Polgármesteri  Hivatalon  belül  a  folyamatba  épített,  előzetes  és  utólagos  ellenőrzés, 
valamint  a  vezetői  ellenőrzés  részletes  szabályait  a  vonatkozó szabályzat  és  a  munkaköri 
leírások tartalmazzák.
A FEUVE  tapasztalatairól  a  Polgármesteri  Hivatalon  belül  működtetett  kontroll-rendszer 
keretében  negyedévente,  valamint  az  éves  zárszámadás  keretében  írásban  beszámol  a 
Költségvetési  szerv  vezetője,  mely  alapján  a  Polgármesteri  Hivatal  az  irányító  szervet 
tájékoztatja.

15.) Egyéb előírások:

Az együttműködési megállapodásban nem részletezett  kérdésekben a költségvetési  szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás működési 
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rendjéről  szóló  217/1998.(XII.30.)   Korm.  rendelet,   az  államháztartás  szervezetei 
beszámolási  és  könyvvezetési  kötelezettségének  sajátosságairól  szóló  249/200.(XII.24.) 
Korm. rendelet, valamint a  Polgári Törvénykönyv  előírásait kell figyelembe venni. 
A pénzügyi-gazdasági  folyamatokra vonatkozó,  a  Polgármesteri  Hivatalnál  érvényes  belső 
szabályzatok hatálya a Költségvetési szervre is kiterjednek.

16.) Záró rendelkezések: 

A megállapodásban foglaltakat a felek tudomásul vették, kötelesek annak megfelelően eljárni.
A  Szerződő  Felek  a  közöttük  ugyanezen  tárgyban  megkötött  megállapodást  közös 
megegyezéssel megszüntetik.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a megállapodást. ………….. sz. 
határozatával hagyta jóvá.
A Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  Társulási Tanácsa a megállapodást 
……….  Sz.  határozatával  hagyta  jóvá.  (kistérség  által  fenntartott  intézménnyel  kötött  
megállapodás esetén)

Szentgotthárd, 2009. július 01.    

 
           ...............................................                               .................................................
                Dr. Dancsecs Zsolt                                                       

Jegyző        Költségvetési szerv vezetője

65



2. sz. melléklet

Együttműködési megállapodás

Amely  létrejött  egyrészről  a  Polgármesteri  Hivatal  (9970 Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11., 
képviseletében:  Dr.  Dancsecs  Zsolt  Jegyző)  (továbbiakban:  Polgármesteri  Hivatal)  és  a 
Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  (9970  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  1., 
képviseletében  Pénzes  Tibor  Intézményvezető)  költségvetési  szerv  (továbbiakban: 
Költségvetési szerv) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.) Bevezetés:

Az együttműködés  alapja  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  217/1998.  (XII.30.) 
Kormány rendelet. 
Az  együttműködés  célja:  a  hatékony,  szakszerű  és  takarékos  gazdálkodás  feltételeinek 
megteremetése.

2.) A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés:

A  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodája  látja  el  a  Költségvetési  szervre  vonatkozó 
pénzügyi-,  gazdasági  feladatokat,  biztosítja  a  szabályszerű  és  törvényes  gazdálkodás 
feltételeit, érvényesítési és ellenjegyzési jogkör gyakorlását.

A kötelezettségvállalási  és  az utalványozási  jogkört  a  Költségvetési  szerv vezetője,  ill.  az 
általa felhatalmazott személy gyakorolja. 
A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodavezetője, ill. a 
hatályos belső szabályzatokban meghatározott személy jogosult. 
A Költségvetési  szerv  vezetőjének,  ill.  az  általa  felhatalmazott  személynek  hatáskörébe 
tartozik a szakmai teljesítés igazolása.

A  kötelezettségvállalás,  utalványozás,  ellenjegyzés,  érvényesítés  rendjének  részletes 
szabályait külön szabályzat tartalmazza.

3.) Nyilvántartások vezetése:

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája vezeti:
- a kiemelt előirányzatokról az intézményenkénti előirányzat nyilvántartást,
- a főkönyvi könyvelést intézményenként külön törzsszámon,
- a kötelezettségvállalási nyilvántartást,
- intézményenként a kis-, és nagy értékű eszközök analitikus nyilvántartását.

A Költségvetési szerv vezeti:
- a kötelezettségvállalási nyilvántartást, amelyet negyedévente egyeztet a    
      Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájával,
- a helyiségenkénti kis-, és nagy értékű eszközök analitikus nyilvántartását.
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- elkészíti  az  alkalmazási  iratokat,  rögzíti  az  adatokat  a  rendszeresített  IMI program 
segítségével, ill. adatszolgáltatást teljesít az IMI rendszeren keresztül (távollét, változó 
bér) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában.

4.) A Költségvetési szerv önálló bankszámlával rendelkezik.

5.) Könyvelési feladatok ellátása:

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája külön főkönyvi könyvelésben gondoskodik arról, 
hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek az intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
Gazdasági  eseményekhez  kapcsolódó  számla  átadási  könyvet  rendszeresít,  amelyből 
egyértelműen  megállapítható,  hogy  az  iratot  a  Költségvetési  szerv  kinek,  mikor  adta  át 
ügyintézés céljából.
A  Polgármesteri  Hivatal  szabályzatait,  számlarendjét  kiegészíti  a  Költségvetési  szervre 
vonatkozó előírásokkal. 
Az első negyedévről április 20-ig, ezt követően havonta tájékoztatja a Költségvetési szervet a 
pénzforgalmi és főkönyvi könyvelésről.

6.) A költségvetés tervezése:

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését 
és számításokat végez a következő évi előirányzatokra. Segíti a szakmai feladatok pénzügyi 
igényeinek megállapítását, feltételrendszerének meghatározását. 
A  Költségvetési  szerv  költségvetésének  elkészítéséhez  adatot  szolgáltat  a  megelőző  év 
október 31-ig és a végleges költségvetés elfogadását megelőzően még azt módosíthatja.
Az  önkormányzat  költségvetési  rendeletének  és/vagy  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  költségvetési  határozata  és  egyéb  jogszabályi,  számviteli 
előírások figyelembe vételével elkészíti a Költségvetési Szerv költségvetését.
Jóváhagyás  után  felfekteti  az  előirányzat  nyilvántartást.  Biztosítja  az  analitikus 
nyilvántartások év eleji újranyitását.
A  Költségvetési  szerv  az  éves  költségvetési  gazdálkodás  értékeléséről  a  zárszámadás 
elkészítéséhez adatot szolgáltat a következő év február 20-ig.

7.) Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása:

Amennyiben a saját  működési bevételek teljesítése (a kötelező térítési  díjakon túlmenően) 
meghaladják  az  eredeti  (módosított)  előirányzatot,  a  Költségvetési  Szerv  vezetője 
kezdeményezheti  a  bevételi  és  kiadási  előirányzatok  saját  hatáskörű  módosítását,  amelyet 
írásban rögzítenek. 
Az előirányzat módosításra vonatkozó kérelmét a Polgármesteri Hivatallal a tárgynegyedévet  
megelőző hó 15-ig köteles közölni, illetve benyújtani.
A  végrehajtott  előirányzat  módosításokról  a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodája 
tájékoztatja a fenntartót a megadott időpontig.

8.) Kiadások teljesítése, bevételek beszedése:
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A Költségvetési  szerv  vezetője  gyakorolja  a  kötelezettségvállalás,  a  szakmai  teljesítés  - 
igazolás és az utalványozás jogát.
Kötelezettségvállalás  50.000,-  Ft  felett  kizárólag  írásban  történhet,  amely  csak  a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának ellenjegyzésével érvényes.
A kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Irodájának ezzel a feladattal megbízott köztisztviselője jogosult.
Az utalványozás írásban, utalványrendelet felhasználásával, illetve az eredeti számlán történő 
aláírással történik, amelyet egyeztetni kell a kötelezettség-vállalási nyilvántartással.
A szakmai  teljesítés  igazolása  írásban,  az  eredeti  számlán  történő  aláírással  „a  szakmai 
teljesítést igazolom” feljegyzéssel történik. A szakmai teljesítést  igazoló személy köteles a 
teljesítés  igazolás  /munkalap  /szállítólevél  stb.  alapján  is  meggyőződni  a  tényleges 
teljesítésről.

A  kötelezettségvállalás,  utalványozás,  ellenjegyzés,  érvényesítés  rendjének  részletes 
szabályait külön szabályzat tartalmazza.

9.) Személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás:

A  Költségvetési  szerv  vezetője  önálló  bérgazdálkodási  jogkörrel  rendelkezik.  A 
bérmegtakarítást,  bérmaradványt  felhasználhatja  (rendszeres  személyi  juttatás, 
munkavégzéshez kapcsolódó juttatás).
Létszám és bérnyilvántartást mind a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, mind pedig a 
Költségvetési Szerv vezetnek, amelyet negyedévente egyeztetnek.

10.) Egyéb nyilvántartások vezetése, selejtezés, leltározás:

A  tárgyi  eszközök  és  készletek  analitikus  nyilvántartását  –  ide  értve  a  munkahelyen 
használatban lévő készleteket is – a  Költségvetési  szerv végzi,  folyamatosan egyeztetve a 
változásokat a főkönyvi könyveléssel.
A  leltározás  és  a  selejtezés  a  Polgármesteri  Hivatal  vonatkozó  szabályzatai  alapján  a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának közreműködésével történik.
A selejtezés előkészítése a Költségvetési szerv feladata.
A selejtezés lebonyolítása, a leltár összevetése, kiértékelése a Polgármesteri Hivatal feladata.

11.) A pénzkezelés rendje:

11.1.) Készpénzkezelés:
A Költségvetési  szerv  működtetéséhez  szükséges  alapvető  fenntartási  kiadásokra,  kisebb 
kiadásokra  készpénz  ellátmánnyal  rendelkezik.  A Költségvetési  szerv tekintetében  minden 
tagintézmény külön-külön készpénzellátmánnyal rendelkezik. 

Az  ellátmány  összegét  a  Polgármesteri  Hivatal  vonatkozó  szabályzata  tartalmazza.  Az 
ellátmány  felhasználásáról  10  naponta  rovat-elszámolási  íven  számlákkal  elszámolnak  a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája felé.
A készpénzben beszedett bevételek kiadások teljesítésére nem fordíthatók, azt a Költségvetési 
szerv köteles bankszámlájára legkésőbb azon a napon befizetni, amikor a bevétele a részére 
megállapított ellátmánya keretösszegét eléri.
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Az  ellátmány  kezelésének  szabályszerűségéről  az  ellátmány  biztonságos  tárolásáról  a 
Költségvetési szerv gazdálkodó szerv vezetője gondoskodik, azokért ő felelős.

11.2.) Bankszámla kezelés: 
A bankszámla  kezelés  részletes  szabályait   -  a  kiskincstári  intézmény  finanszírozás  és 
gazdálkodás részleteit – a Polgármesteri Hivatal vonatkozó szabályzata tartalmazza.

12.) Felújítási, beruházási tevékenység:

A Költségvetési szervet érintő felújítási és építési beruházási tevékenységek előkészítése és 
bonyolítása a Polgármesteri Hivatal feladata. 

13.) Kontroll-rendszer működtetése:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2009. sz., ill. Szentgotthárd 
Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 10/2009. sz. határozataikkal a takarékos és 
hatékony  gazdálkodás,  a  szabályszerű  működtetés  érdekében  un.  belső  kontroll-rendszert 
működtetnek a Polgármesteri Hivatal koordinálásával. Ennek keretében a Költségvetési szerv 
és  a  Polgármesteri  Hivatal  képviselői  negyedévente  a  pénzügyi  folyamatok,  a 
létszámgazdálkodás, a pályázati tevékenység, a beszerzések és az intézményvezetői / szakmai 
tevékenység témáiban személyes egyeztetést  tartanak.  A Költségvetési  szerv vezetője és a 
tagintézmények vezetői kötelesek az egyezetéseken részt venni.

14.)  A folyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzés:

A kiadások teljesítése és a bevételek beszedése során a kötelezettségvállalási, utalványozási, 
ellenjegyzési  és  érvényesítési  jogkört  gyakorló  feladata  tekintetében  köteles  a 
kötelezettségvállalások illetve pénzügyi teljesítésük engedélyezése esetén meggyőződni azok 
indokoltságáról,  a  kapcsolódó  bizonylatok  formai  és  tartalmi  helyességéről, 
szabályszerűségéről.
A Költségvetési szerv vezetője köteles a vezetői és a folyamatba épített, előzetes és utólagos 
ellenőrzés  rendszerét  a  munkaköri  leírásokban,  belső  szabályzatban  vagy  utasításban 
részletesen szabályozni.
A  Polgármesteri  Hivatalon  belül  a  folyamatba  épített,  előzetes  és  utólagos  ellenőrzés, 
valamint  a  vezetői  ellenőrzés  részletes  szabályait  a  vonatkozó szabályzat  és  a  munkaköri 
leírások tartalmazzák.
A FEUVE  tapasztalatairól  a  Polgármesteri  Hivatalon  belül  működtetett  kontroll-rendszer 
keretében  negyedévente,  valamint  az  éves  zárszámadás  keretében  írásban  beszámol  a 
Költségvetési  szerv  vezetője,  mely  alapján  a  Polgármesteri  Hivatal  az  irányító  szervet 
tájékoztatja.

15.) Egyéb előírások:
 
Az együttműködési megállapodásban nem részletezett  kérdésekben a költségvetési  szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás működési 
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rendjéről  szóló  217/1998.(XII.30.)   Korm.  rendelet,   az  államháztartás  szervezetei 
beszámolási  és  könyvvezetési  kötelezettségének  sajátosságairól  szóló  249/200.(XII.24.) 
Korm. rendelet, valamint a  Polgári Törvénykönyv  előírásait kell figyelembe venni.
A pénzügyi-gazdasági  folyamatokra vonatkozó,  a  Polgármesteri  Hivatalnál  érvényes  belső 
szabályzatok hatálya a Költségvetési szervre a kiterjednek.

16.) Záró rendelkezések:

 A megállapodásban  foglaltakat  a  felek  tudomásul  vették,  kötelesek  annak  megfelelően 
eljárni.
A  Szerződő  Felek  a  közöttük  ugyanezen  tárgyban  megkötött  megállapodást  közös 
megegyezéssel megszüntetik.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a megállapodást. ………….. sz. 
határozatával hagyta jóvá.
A Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  Társulási Tanácsa a megállapodást 
………. sz. határozatával hagyta jóvá.

Szentgotthárd, 2009. július 01.  

 
           ...............................................                               .................................................
                Dr. Dancsecs Zsolt                                                       

Jegyző        Költségvetési szerv vezetője
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Előterjesztés
a képviselő-testület 2009. június 24-i ülésére

Tárgy: A Városi Gondozási Központ szakmai programjának és SzMSz-nek módosítási 
kérelme. 

Tisztelt  Képviselő-testület!

A Társulási Tanács, mint a Fenntartó - az alapító Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
javaslatára (272/2008. sz. Képviselő-testületi határozattal) – a 76/2008. számú Társulási 
Tanácsi határozattal megszűntette a Városi Gondozási Központ keretein belül működő, idősek 
átmeneti elhelyezését nyújtó, gondozóházi ellátást, a jelenlegi ellátottakra tekintettel 
lépcsőzetes rendszerben. Továbbá a 76/2008. számú Társulási Tanácsi határozat 4 pontja 
kimondta, hogy módosítani kell az intézmény alapító okiratát, SZMSZ-ét, szakmai programját 
és a működési engedély visszavonását kell kezdeményezni. 

Az intézmény alapító okirata a 84/2009. számú Képviselő-testületi határozattal már 
módosításra került. A működési engedély visszavonásáról a T. Képviselő-testület a két ülés 
közti jelentésben kapnak tájékoztatást. 

A fentiek alapján a Városi Gondozási Központ szakmai programjának IV.2. Szakosított  
ellátások bemutatása F./ Időskorúak Gondozóházra vonatkozó szabályozás 2009. július 01-
től hatályát veszíti!

A Városi Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a fentiekben hivatkozott 
határozatokon túl a 78/2008. számú Társulási Tanácsi határozat miatt is szükséges. A jelen 
határozat kimondta, hogy a Városi Gondozási Központban engedélyezett álláshelyek számát 
41 főről 2009. január 01-től 40 főre, 2009. július 01-től 40 főről 33 főre való módosítását. 

Városi Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az előterjesztés 1. 
számú melléklete tartalmazza. 

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

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szentgotthárd 
Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felé, hogy a Városi 
Gondozási Központ 3/2006. számú Társulási Tanácsi határozattal elfogadott Szakmai 
Programját az alábbi módosítással fogadja el: IV.2. Szakosított ellátások bemutatása 
F./  Időskorúak Gondozóházra vonatkozó szabályozás 2009.  július 01-től  hatályát  
veszíti!
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Határidő: azonnal
Felelős  :  Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szentgotthárd 
Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felé, hogy a Városi 
Gondozási  Központ  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát az  1.  számú melléklet 
szerint módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős  :  Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2009. június 15.

         Dr. Gábor László
                                     irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző
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1. számú melléklet: 
VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT – SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT: 10. számú módosítás
A módosítás alapja: 76/2008. és a 78/2008. számú Társulási Tanácsi határozat

Eredeti szöveg Módosított szöveg Módosítás 
időpontja  

1.2. Az intézmény székhelye: 9970 
Szentgotthárd, Arany J.u.1. 
Az intézmény egységei: Időskorúak 
Gondozóháza 
9970 Szentgotthárd, Arany J. u.3. 
Az intézmény működési területén 
önkormányzati, valamint kistérségi 
feladatokat lát el. 
Telefon: 94/554-168, 94/554-169. 
/6. sz. módosítás/

 1.2. Az intézmény székhelye: 
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 
Az intézmény működési területén 
önkormányzati, valamint kistérségi 
feladatokat lát el. 
Telefon: 94/554-168, 94/554-169. 
/6. sz. módosítás/

2009. 07.01-től

1.4. Ágazati azonosítók 
●Városi Gondozási Központ → 
S0011218 (székhely intézmény) 
●Időskorúak Gondozóháza → 
S0006500
(7.sz. módosítás) 

1.4. Ágazati azonosítók 
●Városi Gondozási Központ → 
S0011218 (székhely intézmény) 
 (7. sz. módosítás)

2009. 07.01-től

1.6. Szakfeladat kódszáma – 
Szakfeladat megnevezése 
853266 Nappali Szociális ellátás 
(k)
853233 Házi segítségnyújtás (k)
             Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás (ö)
853255 Szociális étkeztetés (k)
853181 Átmeneti elhelyezést 
biztosító ellátások (ö) 
853288 Támogató Szolgálat (ö) 
853288 Közösségi Pszichiátriai 
alapellátás (ö) 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
(ö) 
(3, 5, 6, 7. számú módosítás) 
 

1.6. Szakfeladat kódszáma – 
Szakfeladat 
megnevezése 
853266 Nappali Szociális ellátás (k)
853233 Házi segítségnyújtás (k)
             Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás (ö)
853255 Szociális étkeztetés (k)
853288 Támogató Szolgálat (ö) 
853288 Közösségi Pszichiátriai 
alapellátás (ö) 
552411 Munkahelyi vendéglátás (ö) 
(3, 5, 6, 7. számú módosítás) 

2009. 07.01-től

1.8. Az intézmény besorolása 
A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény 
57. § (1) bekezdése alapján 
biztosított szociális 
alapszolgáltatások: 

1.8. Az intézmény besorolása 
A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény 
57. § (1) bekezdése alapján 
biztosított szociális 
alapszolgáltatások: 

2009. 07.01-től
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a, étkeztetés 
b, házi segítségnyújtás
c, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
d, támogató szolgáltatás 
e, közösségi pszichiátriai 
alapellátás 
f, nappali ellátás → Idősek Klubja 
57.§ (2) bekezdése alapján 
biztosított szakosított átmeneti 
elhelyezést nyújtó ellátási forma: 
a, Időskorúak gondozóháza 
(6, 7. számú módosítás) 
Az 1993. évi III. törvény szerinti 
besorolás alapján a Városi 
Gondozási Központ szociális 
alapszolgáltatásokat és szakosított 
ellátást nyújtó integrált intézmény. 

a, étkeztetés 
b, házi segítségnyújtás
c, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
d, támogató szolgáltatás 
e, közösségi pszichiátriai alapellátás 
f, nappali ellátás → Idősek Klubja 
 (6, 7. számú módosítás) 
Az 1993. évi III. törvény szerinti 
besorolás alapján a Városi 
Gondozási Központ szociális 
alapszolgáltatásokat nyújtó integrált 
intézmény. 

1.10. 
Nappali szociális ellátás: tárgyi 
adómentes
Házi segítségnyújtás: tárgyi 
adómentes 
Szociális étkeztetés: adóköteles 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás: tárgyi adómentes 
Támogató szolgáltatás: tárgyi 
adómentes 
Közösségi Pszichiátriai alapellátás: 
tárgyi adómentes 
Átmeneti elhelyezést biztosító 
ellátás: tárgyi adómentes
Munkahelyi vendéglátás: 
adóköteles
(2.,5.,7.sz. módosítás) 

1.10. 
Nappali szociális ellátás: tárgyi 
adómentes
Házi segítségnyújtás: tárgyi 
adómentes 
Szociális étkeztetés: adóköteles 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás: tárgyi adómentes 
Támogató szolgáltatás: tárgyi 
adómentes 
Közösségi Pszichiátriai alapellátás: 
tárgyi adómentes 
Munkahelyi vendéglátás: 
adóköteles
(2.,5.,7, sz. módosítás)

2009. 07.01-től

5.1. Szakmai egységek munkakör 
szerinti létszámkimutatása
Az intézmény engedélyezett 
álláshelyeinek száma: 41 fő 
37 fő teljes munkaidőben, 2 fő 
részmunkaidőben (4 óra) 
foglalkoztatott közalkalmazott. 
6 fő részmunkaidőben, megbízási 
jogviszonyban foglalkoztatott 
dolgozó (9.sz. módosítás)

5.1. Szakmai egységek munkakör 
szerinti létszámkimutatása
Az intézmény engedélyezett 
álláshelyeinek száma: 33 fő
30 fő teljes munkaidőben, 2 fő 
részmunkaidőben (4 óra) 
foglalkoztatott dolgozó
4 fő részmunkaidőben, megbízási 
jogviszonyban foglalkoztatott 
dolgozó 
1 fő vállalkozási szerződéssel 
foglalkoztatott dolgozó. 

2009. 07.01-től
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A./ Nappali Idősek Klubja 
Engedélyezett álláshelyek száma: 
12 fő
Engedélyezett főfoglalkozású 
álláshelyek száma: 11 fő 
Engedélyezett részfoglalkozású 
álláshelyek száma: 1 fő
 
Munkakör szerinti 
létszámkimutatás 
1 fő gondozási központvezető – 
magasabb vezetői beosztás
1 fő klubvezető – vezető beosztás 
1 fő szociális segítő, ügyintéző 
4 fő szociális gondozó
1 fő mentálhigiénés munkatárs 
1 fő gépkocsivezető 
1 fő gondnok, fűtő, gépkocsivezető 
1 fő takarító
1 fő háziorvos – heti 2 órában – 
megbízási szerződéssel

B./ Időskorúak Gondozóháza 
Engedélyezett álláshelyek száma: 9 
fő 
Engedélyezett főfoglalkozású 
álláshelyek száma: 8 fő 
Engedélyezett részfoglalkozású 
álláshelyek száma: 1 fő 

Munkakör szerinti 
létszámkimutatás 
1 fő részlegvezető – vezető 
beosztás 
6 fő szociális gondozó 
1 fő takarító 
1 fő háziorvos – heti 2 órában – 
megbízási szerződéssel 

C./ Házi segítségnyújtás 
C-l./ Szentgotthárd területén 
Engedélyezett álláshelyek száma: 7 
fő 

Munkakör szerinti 
létszámkimutatás 
1 fő vezető gondozó – vezető 
beosztás 
6 fő szociális gondozó 

(9.sz. módosítás) 
A./ Nappali Idősek Klubja 
Engedélyezett álláshelyek száma: 9 
fő
Engedélyezett főfoglalkozású 
álláshelyek száma: 9 fő 
Engedélyezett részfoglalkozású 
álláshelyek száma: - fő  

Munkakör szerinti 
létszámkimutatás 
1 fő gondozási központvezető – 
magasabb vezetői beosztás
1 fő klubvezető – vezető beosztás 
4 fő szociális gondozó
1 fő gépkocsivezető 
1 fő gondnok, fűtő, gépkocsivezető 
1 fő takarító

B./ Szociális étkeztetés  
Engedélyezett álláshelyek száma: 1 
fő 
Engedélyezett főfoglalkozású 
álláshelyek száma: 1 fő 

Munkakör szerinti 
létszámkimutatás 
1 fő szociális segítő – szociális 
gondozó 

C./ Házi segítségnyújtás 
C-l./ Szentgotthárd területén 
Engedélyezett álláshelyek száma: 
10 fő 

Munkakör szerinti 
létszámkimutatás 
1 fő vezető gondozó – vezető 
beosztás 
9 fő szociális gondozó 

C-2./Kistérség területén 
Engedélyezett álláshelyek száma: 4 
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C-2./Kistérség területén 
Engedélyezett álláshelyek száma: 4 
fő 
Munkakör szerinti 
létszámkimutatás: 
5 fő szociális gondozó (3 fő 8 órás, 
2 fő 4 órás)

D./ Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
Engedélyezett álláshelyek száma: 2 
fő 
Munkakör szerinti 
létszámkimutatás 
3 fő szociális gondozó → 2009. 01. 
01-től 2 fő 
1 fő rendszergazda 2009.01.01-től 
0 fő 
(5.,6.,7.,9. sz. módosítás)  

E./ Támogató szolgálat 
Engedélyezett álláshelyek száma: 4 
fő 
Munkakör szerinti 
létszámkimutatás 
1 fő szolgálatvezető – vezető 
beosztás 
2 fő személyi segítő 
1 fő gépkocsivezető 

F./ Közösségi pszichiátriai 
alapellátás 
Engedélyezett álláshelyek száma: 3 
fő 
Munkakör szerinti 
létszámkimutatás 
1 fő közösségi koordinátor – A 
támogató szolgálat vezetője 
kapcsolt munkakörben látja el a 
feladatot 4 fő közösségi gondozó 
(megbízási szerződés keretében 
heti 20 órában foglalkoztatva. 
(5.6.7.sz. módosítás) 

 
 

fő 
Munkakör szerinti 
létszámkimutatás: 
5 fő szociális gondozó (3 fő 8 órás, 
2 fő 4 órás) 

D./ Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
Engedélyezett álláshelyek száma: 2 
fő 
Munkakör szerinti 
létszámkimutatás 
2 fő szociális gondozó  
 (5.,6.,7.,9.  sz. módosítás)  

E./ Támogató szolgálat 
Engedélyezett álláshelyek száma: 4 
fő 
Munkakör szerinti 
létszámkimutatás 
1 fő szolgálatvezető – vezető 
beosztás 
2 fő személyi segítő 
1 fő gépkocsivezető

F./ Közösségi pszichiátriai 
alapellátás 
Engedélyezett álláshelyek száma: 3 
fő 
Munkakör szerinti 
létszámkimutatás
5 fő közösségi gondozó, ebből
1 fő 8 órában foglalkoztatott 
közalkalmazott
4 fő megbízási szerződés keretében 
heti 20 órában foglalkoztatva. 
A közösségi koordinátori 
feladatokat a támogató szolgálat 
vezetője kapcsolt munkakörben 
látja el. 
(5.6.7.sz. módosítás) 

6.2. Az intézményvezető 
feladatköre

6.2. Az intézményvezető 
feladatköre

2009.07.01. 
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C./ Időskorúak gondozóházára 
vonatkozó feladatok
1. Megszervezi az ellátottak teljes 
heti ellátását.
2. Jóváhagyja a három műszakos 
munkabeosztást. 
3. Gondoskodik a folyamatos, 
zökkenőmentes működésről
4. Ellenőrzi az előírt 
dokumentációk naprakész állapotát. 
(átadófüzet, eseménynapló, 
törzskönyv, stb.)  
  

-

D./ Házi segítségnyújtással 
összefüggő feladatok 

E./Étkeztetésre vonatkozó 
feladatok (3.sz. módosítás) 

F./ Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

G./ Támogató Szolgálat 

H./ Közösségi pszichiátriai 
alapellátás 

C./ Házi segítségnyújtással 
összefüggő feladatok 

D./Étkeztetésre vonatkozó 
feladatok (3.sz. módosítás) 

E./ Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

F./ Támogató Szolgálat 

G./ Közösségi pszichiátriai 
alapellátás

7. A Városi Gondozási Központ 
szervezeti egységeiben létesítendő 
munkakörök 
7.1. Szociális gondozók 

●Végzik a komplex gondozási 
tevékenységet a nappali 
ellátásban, az idősek 
gondozóházában és a házi 
segítségnyújtásban. 
●Gondoskodnak az ellátottak 
élelmezéséről, személyi és 
környezeti higiénéjük, egészségi 
állapotuk figyelemmel kíséréséről, 
szabadidős tevékenységükről, 
érdekvédelmükről. 
Kapcsolatot tartanak az intézmény 
részfoglalkozású, illetve az 
ellátottak háziorvosi szolgálatával. 

7. A Városi Gondozási Központ 
szervezeti egységeiben létesítendő 
munkakörök 
7.1. Szociális gondozók, személyi 
segítők, közösségi gondozók
●Munkakörüknek megfelelően 
végzik a komplex gondozási 
tevékenységet a nappali idősek 
Klubjában, a házi 
segítségnyújtásban, a 
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásban, a támogató 
szolgáltatásban és a közösségi 
pszichiátriai alapellátásban.
●Szakmai munkájukat az 1/2000. 
(I.7.) SZCSM rendeletben, 
szakfeladatonkénti bontásban 
szabályozott szakmai feladatok 
alapján kötelesek ellátni. 
●Gondoskodnak az ellátottak 
élelmezéséről, személyi és 
környezeti higiénéjük, egészségi 
állapotuk figyelemmel kíséréséről, 

2009.07.01.
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7.2. Szociális gondozó-szervező-
ügyintéző (3.sz. módosítás)

●Ellátja az intézményben lévő 
adminisztrációs munkát (gépelés, 
levelezés stb.) 
 ●A közalkalmazotti jogviszony 
létesítésével, megszűnésével 
kapcsolatos iratok elkészítése, 
jelentések dokumentálása.
●Az intézményi ellátottak 
felvételével térítési díj beszedésével 
kapcsolatos adminisztratív 
teendőket. 
●Házipénztár kezelése. 
●Beérkezett anyagok számlák 
ellenőrzése. 
●Gépjármű üzemanyag 
elszámolásának elkészítése. 
●Intézményi leltárak, selejtezések 
előkészítése. 
●Átruházott jogkörben ellátja az 
intézmény tűz és munkavédelmi 
megbízotti feladatait. 
●Kapcsolatot tart a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Irodájával. (3.sz. 
módosítás)

7.4. Technikai dolgozók 
●Feladatuk az idősek klubjában és 
a gondozóházban a higiénés rend 
biztosításával kapcsolatos teendők 
ellátása. 
●Az idősek klubjában és a 
gondozóházban minden olyan 
munka elvégzése, ami nem igényel 
szaktudást, de hozzájárul a 
gondozottak jobb ellátásához, 
komfort érzetének javításához.

7.5. Fűtő 
Feladata fűtési idényben a fűtés 
zavartalan biztosítása, nyári 
időszakban a park illetve az 
intézmény környezetének rendben 
tartása. (fűnyírás, stb.) 

szabadidős tevékenységükről, 
érdekvédelmükről. 
Kapcsolatot tartanak az ellátottak 
háziorvosi szolgálatával és a 
szakorvosi szolgálattal. 
  
7.2. Szociális segítő, szociális 
gondozó 
●A szociális étkezetés 
működtetésével kapcsolatosan 
felmerülő teljes körű szakmai 
munka elvégzése. 
●Ellátja az intézményben lévő 
adminisztrációs munkát (gépelés, 
levelezés stb.) 
● A közalkalmazotti jogviszony 
létesítésével, megszűnésével 
kapcsolatos iratok elkészítése, 
jelentések dokumentálása.
●Az intézményi ellátottak 
felvételével térítési díj beszedésével 
kapcsolatos adminisztratív 
teendőket. 
●Házipénztár kezelése. 
●Beérkezett anyagok számlák 
ellenőrzése. 
●Gépjármű üzemanyag 
elszámolásának elkészítése. 
●Intézményi leltárak, selejtezések 
előkészítése. 
●Átruházott jogkörben ellátja az 
intézmény tűz és munkavédelmi 
megbízotti feladatait. 
●Kapcsolatot tart a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Irodájával. (3.sz. 
módosítás)

7.4. Technikai dolgozók 
●Feladatuk a Városi Gondozási 
Központ helyiségeiben a higiénés 
rend biztosításával kapcsolatos 
teendők ellátása. 

●A Városi Gondozási Központban 
minden olyan munka elvégzése, 
ami nem igényel szaktudást, de 
hozzájárul a gondozottak jobb 
ellátásához, komfort érzetének 
javításához

78



7.6. Részfoglalkozású orvos 
●Munkáját közvetlenül a 
központvezető irányításával végzi. 
●Az ellátottakat heti egy 
alkalommal – 2 óra – orvosi 
ellátásban eü. gondozásban, 
nevelésben és felvilágosításban 
részesíti. 
●Figyelemmel kíséri a gondozottak 
állapotváltozásait. 
●Gondoskodik a szakorvosi, 
valamint szűrővizsgálatok 
elvégeztetéséről és a 
védőoltásokról. 
●Felírja a szükséges 
gyógyszereket. 
●Vezeti a betegkartonokat. 
●Egészségügyi felvilágosítást 
végez az ellátottak érdekében, 
utasítást ad a dolgozóknak a 
gondozással kapcsolatos 
egészségügyi kérdésekben. 
●A rendelés időtartama 2 óra az 
Idősek Klubjában, 2 óra a 
Gondozóházban, a rendelési időt a 
házirend rögzíti. 

7.5. Gondnok-fűtő
Feladata fűtési idényben a fűtés 
zavartalan biztosítása, nyári 
időszakban a park illetve az 
intézmény környezetének rendben 
tartása. (fűnyírás, stb.) 
Folyamatosan helyettesíti az Idősek 
Klubja és a Támogató Szolgálat 
gépkocsivezetőjét távollétük esetén. 

7.6. Orvos
A közösségi pszichiátriai 
alapellátásban orvosi konzultánsi 
feladatokat a pszichiáter szakorvos 
vállalkozói szerződés keretében 
látja el. 

8. A Városi Gondozási Központ 
feladata
Az intézmény a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások 
keretében az alapellátás és 
szakosított ellátás intézményeiben 
valósítja meg feladatait. 

Feladatmutatók, 
teljesítménymutatók 
megnevezése és köre 
Átmeneti elhelyezést biztosító 
ellátások 
Időskorúak Gondozóháza 
Férőhelyek száma: 12
Ellátottak száma 
(6.sz. módosítás) 

8. A Városi Gondozási Központ 
feladata
A Városi Gondozási Központ a 
személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások keretében az alapellátások 
működtetése céljából fenntartott 
intézményben valósítja meg 
feladatait. 
Feladatmutatók, 
teljesítménymutatók megnevezése 
és köre 
Átmeneti elhelyezést biztosító 
ellátások 
-
(6.sz. módosítás)

2009.07.01.

8.2. Szakosított ellátások 
A./ Időskorúak gondozóháza 

8.2. –
(5,6. sz. módosítás) 

2009.07.01.
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Ki kérheti felvételét a 
Gondozóházba? 
Aki, időskorú valamint 
Az a 18. életévét betöltött beteg 
személy, akik önmagukról 
betegségük miatt vagy más okból 
időlegesen átmenetileg nem 
képesek gondoskodni. 
A gondozóház által nyújtott 
szolgáltatások 
●Folyamatos ellátást biztosít 
●Napi háromszori étkezés 
●Orvosi ellátás 
●Egyéni szükségletekhez igazodó 
ápolás, gondozás 
●Nappali éjjeli felügyelet 
●Szociális ügyek intézése, 
érdekvédelem 
●Szabadidős programok szervezése 
●Pszichés gondozás 
B./- 
(5.6. szánú módosítás) 
9. Városi Gondozási Központ 
munkarendje
A Városi Gondozási Központ 
folyamatosan működő intézmény. 
Az egyes szervezeti egységek 
telephelyei 
A./ Étkeztetés Szentgotthárd, Arany 
J.u.1.
B./ Házi segítségnyújtás 
Szentgotthárd, Arany J.u. 1. 
C./ Nappali Idősek Klubja 
Szentgotthárd, Arany J.u. 1. 
D./ Időskorúak Gondozóháza 
Szentgotthárd, Arany J.u.3. 
E./ Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás Szentgotthárd, 
Arany J.u.3. 
F./ Támogató Szolgálat 
Szentgotthárd, Arany J.u.1. 
G./ Közösségi Pszichiátriai 
alapellátás Szentgotthárd, Arany 
J.u.1. 
Az egyes szervezeti egységek az 
alábbiak szerint működnek: 
(2.,6.,7.sz. módosítás)  

A./ Étkeztetés 
B./ Házi segítségnyújtás 

9. Városi Gondozási Központ 
munkarendje
A Városi Gondozási Központ 
folyamatosan működő intézmény. 
Az egyes szervezeti egységek 
telephelyei 
A./ Étkeztetés Szentgotthárd, Arany 
J.u.1.
B./ Házi segítségnyújtás 
Szentgotthárd, Arany J.u. 1. 
C./ Nappali Idősek Klubja 
Szentgotthárd, Arany J.u. 1. 
D./ Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás Szentgotthárd, 
Arany J.u.3. 
E./ Támogató Szolgálat 
Szentgotthárd, Arany J.u.1. 
F./ Közösségi Pszichiátriai 
alapellátás Szentgotthárd, Arany 
J.u.1.  

Az egyes szervezeti egységek az 
alábbiak szerint működnek: 
(2.,6.,7.sz. módosítás)  

A./ Étkeztetés 
B./ Házi segítségnyújtás 

2009.07.01.
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C./ Nappali Idősek Klubja 
D./ Időskorúak Gondozóháza 
Engedélyezett férőhelyeinek 
száma: 12 fő 
Folyamatosan üzemel 
A szociális gondozók három 
műszakban látják el a feladatokat. 
A dolgozók munkarendjét a 
részlegvezető készíti el, és az 
intézményvezető hagyja jóvá. 
E./ Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
F./ Támogató Szolgálat 
G./ Közösségi Pszichiátriai 
alapellátás 

C./ Nappali Idősek Klubja 
D./Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
E./Támogató Szolgálat 
F./ Közösségi Pszichiátriai 
alapellátás

Városi Gondozási Központ szervezeti felépítése (eredeti szöveg) 
- 

Közvetlenül mögötte pedig a (módosított szöveg) 
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Szentgotthárd város és térsége többcélú 

Kistérségi társulás társulási tanácsa

Városi Gondozási Központ
Intézményvezető Városi önkormányzat

Házi
segítségnyújtás

Jelzőrendszeres
Házi segítségnyújtás

Polgármesteri hivatal pénzügyi iroda

Átmeneti elhelyezést
Biztosító ellátás

-Időskorúak gondozóháza

Vezető gondozónő részlegvezető

Hivatásos szociális 
gondozók

rendszergazda Tiszteletdíjas Házi 
gondozók

Szociális gondozók

Közalkalmazotti tanács

Támogató Szolgálat

Szolgálat vezető

Személyi segítők

Gépkocsivezető

Nappali szociális
Ellátás

Idősek klubja

klubvezető

Szociális gondozók

szociális segítő, 
ügyintéző

(Szoc..Gond És 
szervező)

Gépkocsi- vezető Technikai dolgozók Intézményi orvos

Étkeztetés

Közösségi 
Pszichiátriai
alapellátás

Közösségi 
koordinátor

közösségi 
gondozók
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Szentgotthárd város és térsége többcélú 

Kistérségi társulás társulási tanácsa

Városi Gondozási Központ
Intézményvezető Városi önkormányzat

Házi
segítségnyújtás

Jelzőrendszeres
Házi segítségnyújtás

Polgármesteri hivatal pénzügyi iroda

Vezető gondozónő

Hivatásos szociális 
gondozók

Tiszteletdíjas Házi 
gondozók

Közalkalmazotti tanács

Támogató Szolgálat

Szolgálat vezető

Személyi segítők

Gépkocsivezető

Nappali szociális
Ellátás

Idősek klubja

klubvezető

Szociális gondozók

Gépkocsi- vezető

Étkeztetés

Közösségi 
Pszichiátriai
alapellátás

Közösségi 
koordinátor

közösségi gondozók

Szociális segítő

szociális gondozó, 
Ügyintéző

Orvoskonzultáns
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2009. június 24-i  ülésére

Tárgy : Városi Gondozási Központ bővítése nyugdíjas lakásokkal

  
                                                 Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület  126/2009.számú határozata  2.  pontjának  megfelelően  megvizsgáltuk, 
hogy   a  Gondozóház  bővítése,  átalakítása  esetén  milyen  műszaki,  pénzügyi  feltételekkel 
alakíthatók ki nyugdíjas bérlők részére kisméretű, alacsony költségű szociális bérlakások és 
részükre milyen szociális alapszolgáltatások nyújthatók. 

A Gondozóház június  30-át  követően megüresedő helyiségeit  -  a  fenti  határozat  1  pontja 
szerint - a Gondozási Központ az általa működtetett Támogató szolgálat, a Jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás  és a Közösségi pszichiátriai ellátás elhelyezésére használhatja fel.
A Gondozóház építészeti  átalakításával ugyan kialakítható lenne nyugdíjasok részére 2 db 
bérlakás,  viszont  akkor  a  Támogató szolgálat,  a  Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  és a 
Közösségi  pszichiátriai  ellátás   helyiségeinek  biztosítása maradna  megoldatlan.  A lakások 
kialakításakor  az  épület  akadálymentesítését  is  meg  kellene  oldani.  Az  átalakítás  terv  és 
engedély köteles, becsült bekerülési költsége 2.5 MFt-ot tenne ki.

Az Arany János u. 3, 1094.hrsz-ú, 1.539 m2 területű ingatlan 60%-ban beépíthető, kisvárosias 
lakóövezetbe tartozik, így területén további 723 m2 bruttó alapterületű épület helyezhető el, 
melyben 10 db 40.0 m2 alapterületű, teljesen akadálymentesített szociális bérlakás könnyedén 
kialakítható.  A  Gondozóház  terasza  mellett,  D-i  irányban  elhelyezett   összkomfortos 
bérlakások padlóvonal magassága a terepszint felett + 0.3 m lenne, így akadálymentesítésük 
csekély költséggel megoldható.
A  szociális  bérlakások  bérleti  díjaként  fizetendő  összeg  –  a  kicsi  alapterület  miatt  – 
ténylegesen alacsonyabb lenne, így több jelenleg nagyobb alapterületű szociális bérlakásban 
élő  idős  embernek  még  a  fizetendő  bérleti  díja  is  csökkenne.  Az  egyedülálló,  illetve 
házaspáros,  szociálisan  rászoruló,   mozgáskorlátozott,  vagy  fogyatékkal  élő  nyugdíjasok 
vélelmezhetően  nagyobb,  nem  akadálymentesített  lakásokból  költöznének  a  Gondozóház 
melletti  nyugdíjasok  lakásába,  így  megüresedő  lakásukat  családos  rászorulóknak  lehetne 
kiutalni.
A  részükre  előnyt  jelentene,  hogy  a  Gondozási  Központ  nyújtotta  szolgáltatásokat 
(étkeztetés, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató szolgálat, Közösségi pszichiátria) 
helyben  elérhetnék,  továbbá  az  ügyeleti  szolgálat  miatt,  egészségügyi  és  életviteli 
szempontból  biztonságban  érezhetnék  magukat.  Mentális  egészségük  megőrzését, 
megerősítését a Gondozási Központ szervezte közösségi foglalkozások segíthetnék elő. Az 
önálló lakrészük miatt elkülönült, zavartalan  pihenésüknek sem lenne akadálya.
A cca.  36  m2 területű,  egyszobás,  teakonyhás,  mozgáskorlátozottak  igényeinek  megfelelő 
fürdővel, WC-vel szerelt,  teljesen akadálymentesített nyugdíjas lakások építésének költsége 
lakásonként 8.5 – 9.0 MFt-ot tenne ki. Első ütemben megépített 2 - 4 db lakás építésének 
költsége udvarrendezéssel, tervezéssel együtt nem haladná meg a 18 - 36 MFt-ot.
Természetesen  pillanatnyilag  még  nem  rendelkezünk  ehhez  a  szociális  bérlakásépítéshez 
forrásokkal, de pályázati lehetőségek felkutatásával, magántőke bevonásával, és/vagy a volt 
tekepálya  területén  már  régóta  tervezett  és  engedélyezett  bérlakás  építési  beruházással 
összekapcsolva belátható időn belül is tudnánk eredményeket elérni ebben az idősek helyzetét 
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javító  bérlakásprojektben.  Nem  feledkezhetünk  meg  arról  sem,  hogy  az  országban  a 
lakáshitelekkel  látható  problémák  miatt  kialakuló  helyzetet  a  kormány  is  a  szociális 
bérlakásépítések ösztönzésével próbálja/tudja kezelni, ami szintén abba az irányba hat, hogy 
ismételten jobban előtérbe kerül a bérlakások építésére vállalkozók támogatása, a szükséges 
források biztosítása. 

Határozati javaslat

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Szentgotthárd, Arany J. u. 3. szám alatti, a szentgotthárdi 1094 helyrajzi számú 
önkormányzati  tulajdonú  területen  nyugdíjasok   illetve  egészségükben 
korlátozott  személyek  részére  …  db  …  m2 hasznos  alapterületű  szociális 
bérlakás  létrehozását  az  alábbi  feltételekkel  ………………      támogatja. 
Elrendeli  a  lakások engedélyezési  terveinek elkészítését.  Elrendeli  továbbá a 
megvalósítás érdekében folyamatos pályázati lehetőségek keresését

2./   Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Szentgotthárd, Arany J. u. 3. szám alatti, a volt Gondozóház épületében 2 db 
önkormányzati  szociális  bérlakás  kialakítását  rendeli  el  nyugdíjasok   illetve 
egészségükben korlátozott személyek részére az alábbi feltételekkel …………
……     
Elrendeli  a  lakások engedélyezési  terveinek elkészítését.  Elrendeli  továbbá a 
megvalósítás érdekében folyamatos pályázati lehetőségek keresését

3./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nyugdíjas  illetve 
egészségükben korlátozott  személyek részére  építendő önkormányzati  szociális  bérlakások 
terveinek elkészítését a 2009. évi tervezési keret, megépítéséhez forrás biztosítását a 2010. évi 
költségvetés terhére rendeli el.
 
Határidő : azonnal
Felelős :   Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2009. 06. 15.
                                                          
                                                                                                      Fekete Tamás     
Ellenjegyzem :                                                                         műszaki  
irodavezető                                  
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. március 25-i ülésére

Tárgy: A közbeszerzési és beszerzési eljárok szabályairól szóló szabályzat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  60/2009.  sz.  határozatával 
fogadta  el  a  közbeszerzési  és  beszerzési  eljárások  szabályairól  szóló  szabályzatunk 
módosítását a 2009. április 1-től hatályos közbeszerzési törvény módosult rendelkezéseinek 
megfelelően.
Hivatkozott szabályzatban azonban szükséges még a következő módosításokat átvezetni:
1.) I. Általános rendelkezések (3) pontjában a szabályzat hatálya körében előírt intézmények 
tekintetében  javítani  szükséges  a  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szervek 
megnevezést,  összhangban  a  költségvetési  szervek  jogállásáról  és  gazdálkodásáról  szóló 
2008. évi CV. törvény alapján a Képviselő-testület  által a májusi ülésen elfogadott alapító 
okiratokban foglaltak szerint. 
2.)  Tekintettel  a  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX.  törvény  (Kbt.)  10.§-ban 
részletezett  összeférhetetlenségi  szabályokra,  rendezni  szükséges  azt  az  esetet,  amikor  az 
Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásban valamely önkormányzati többségi tulajdonú 
gazdasági társaság is ajánlatkérőként jelenik / jelenhet meg. Erre az esetre vonatkozó külön 
szabályokat az I/A. pont tartalmazza.
3.)  A  Kbt.  6.§  (2)  bekezdésében  előírtaknak  megfelelően  az  áprilisi  szabályzat 
módosításunkban rendelkeztünk arról, hogy ki, ill. kik jogosultak a Hivatal részéről az ajánlati 
felhívások jogszerűségét aláírásukkal igazolni. Nem rendelkeztünk azonban arról az esetről, 
ha a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót vonunk be, és ő készíti el az 
eljárást megindító hirdetményt. Ebben az esetben a hivatalos közbeszerzési tanácsadónak kell 
a felelősséget vállalni a hirdetmény jogszerűsége tekintetében, és ezt a szabályzatunkban is 
rögzíteni szükséges. A kiegészítést a VI. Az ajánlati / részvételi felhívás pontban vezettük át.

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  mellékelt  szabályzat 
módosítást jóváhagyni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt, a 
közbeszerzési és beszerzési eljárások szabályairól szóló szabályzat módosítását jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

Szentgotthárd, 2009. június 12.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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A közbeszerzésekről és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló szabályzat módosítása

1.)  A  Szabályzat  A.  Fejezet  (Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  által  lebonyolított  
közbeszerzési eljárások egyes kérdéseiről szóló fejezet) I. Általános rendelkezések (3) pontja  
az alábbiak szerint módosul:

A. Fejezet
Szentgotthárd Város Önkormányzata által lebonyolított közbeszerzési eljárások egyes 

kérdéseiről

I. 
Általános rendelkezések

…….
(3)  A  szabályzat  hatálya  kiterjed  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata,  a  Polgármesteri 
Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.), valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő 
költségvetési szervek közül: Rendelőintézet Szentgotthárd (9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 
18.), Móra Ferenc Városi Könyvtár (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 1.), mint ajánlatkérő 
nevében lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárásokra.
……

2.) A Szabályzat a következő I/A. ponttal egészül ki:

I/A. 
Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, mint ajánlattevők esetében 

alkalmazandó külön szabályok

(1) Azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi tulajdonú önkormányzati 
gazdálkodó  szervezet mint  ajánlattevő  részt  vehet  a  döntéshozó  szervre  és  a  Bíráló 
Bizottságra a következő külön szabályokat kell alkalmazni.
(2)  Jelen  I/A pontban  megjelölt  közbeszerzési  eljárásokban  döntéshozóként  Szentgotthárd 
Város Jegyzője jár el. 
(3) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottság munkájában 
Szentgotthárd Város Jegyzője helyett a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetője vesz részt.
(4) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban ahol a Szabályzat Közbeszerzési 
Bizottságot említ ott Szentgotthárd Város Jegyzőjét, ahol Szentgotthárd Város Jegyzőjét említ 
ott a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetőjét kell érteni.
(5)  Jelen  I/A pontban  megjelölt  közbeszerzési  eljárásokra  egyébként  értelemszerűen  kell 
alkalmazni az egyéb szabályokat
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3.) A Szabályzat VI. Az ajánlati / részvételi felhívás (2) pontja az alábbiak szerint módosul:

VI.
Az ajánlati / részvételi felhívás

……
(2) Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét a BB két tagja ellenjegyzésével igazolja. 
Amennyiben  a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadó kerül bevonásra az 
eljárást  megindító  hirdetmény  jogszerűségét  az  eljárásba  bevont  hivatalos  közbeszerzési 
tanácsadónak  kell  ellenjegyzésével  igazolni.  Az  eljárást  megindító  hirdetményt  nem lehet 
ellenjegyezni,  ha  az  sérti  a  közbeszerzésre,  ill.  a  közbeszerzési  eljárásra  vonatkozó 
jogszabályokat. Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül közbeszerzési eljárás 
nem indítható.
…..

4.) Jelen Szabályzat módosítás Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által  
történő elfogadást követő naptól lép hatályba.

5.) A Szabályzat egyebekben nem változik.

Szentgotthárd, 2009. június---.

Záradék:  Jelen  Szabályzat-módosítást  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete …./2009. sz. határozatával hagyta jóvá.
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Előterjesztés
A Képviselő - Testület 2009. június 24.-i ülésére.

Tárgy.: Közérdekű adatok közzététele Szentgotthárd Város Önkormányzatánál.

Tisztelt Képviselő - testület!

A közérdekű adatok vizsgálata során az ellenőrzés a 2005. évi XC. törvény (az elektronikus 
információszabadságról), a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet (a közzétételi listákon szereplő 
adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról), valamint a 305/2005. (XII.25.) Korm. 
rendelet  (a  közérdekű  adatok  elektronikus  közzétételére,  az  egységes  közadatkereső 
rendszerre,  valamint  a  központi  jegyzék  adattartalmára,  az  adatintegrációra  vonatkozó 
részletes szabályokról) jogszabályi megfelelőségét vizsgálta.
A Közérdekű adatok közzétételéről szóló ellenőrzés során súlyos hiányosságok nem fordultak 
elő. Az adatok közzététele minden esetben a jogszabályoknak megfelelően lettek közzétéve. A 
jogszabályi előírásban előírt szabályzat elkészült, és teljes körű. 
Összességében megállapítható, hogy a vizsgálat során ellenőrzött terület jól szabályozott, és a 
megvalósítása is nagyon jó. Csupán kisebb hiányosságok merültek fel, amelyek megoldása 
már folyamatban van.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Képviselő- testülete a Közérdekű adatok közzétételéről szóló ellenőrzési 
jelentést elolvasta, és megismerte, és a  „Közérdekű anyagok közzététele Szentgotthárd Város 
Önkormányzatánál,  a  Többcélú  Kistérségi  Társulásnál  és  az  intézményeknél”  című  belső 
ellenőrzési vizsgálatot elfogadja!

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt, jegyző
Szentgotthárd, 2009. június 16

Dr. Dancsecs Zsolt
             Jegyző

.
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Belső ellenőri jelentés
Közérdekű adatok közzétételéről Szentgotthárd Város 

Önkormányzatánál, továbbá a Többcélú Kistérségi 
Társulásnál és az intézményeknél

2009. június

Készítette: Doncsecz Gábor belső ellenőr
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1, A jogszabályoknak való megfelelőség ellenőrzése:
Az ellenőrzés mindenek előtt a formai előírások teljesítésének elleőrzésére terjedt ki. 
A „közzétételi  egység”  a  18/2005.  évi  (XII.  27.)  IHM rendelet  2.  mellékletében felsorolt 
megjelenítési egységek.
Az adatok a http://hivatal.szentgotthard.hu internetes portálon kerülnek közzétételre. 
A nyitóoldalon  helyezik  el  a  közzétételi  listák  által  előírt  adatokat  tartalmazó  jegyzékre 
mutató hivatkozást. A honlap kialakításáért, tartalmáért és formájáért a Jogi és Koordonációs 
Iroda  titkársági ügyintézője a  felelős.  Az ügyintéző kötelessége,  hogy úgy alakítsa ki  az 
adatokat tartalmazó jegyzéket, hogy a jegyzék, az IHMr 1. sz. melléklete szerint tagolásban 
tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, 
vagy hivatkozzon arra.
A 18/2005.évi  (XII.  27.)  IHM rendelet  hatálya  az Eitv.  3.§-ának (1)  és  (2)  bekezdésében 
meghatározott  szervekre  terjed  ki.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatára  a  (2)  bekezdés 
vonatkozik. A 6.§ szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját 
vagy  társulásaik  által  közösen  működtetett,  valamint  az  erre  a  célra  létrehozott  központi 
honlapon való közzététellel is eleget tehetnek. Szentgotthárd Város Önkormányzata létrehozta 
a  http://hivatal.szentgotthard.hu internetes  oldalt.  Az oldal   a  jogszabályokban előírtaknak 
maradéktalanul megfelel.
-  A 2.§  (1)  szerint  a  közzétételre  szolgáló  honlap  megnyitásakor  megjelenő  oldalon  az 
adatközlő köteles elhelyezni a közzétételi listák által előírt adatokat tartalmazó jegyzékre vagy 
felületre (a továbbiakban: jegyzékre) mutató hivatkozást. A hivatkozást jól látható módon kell 
elhelyezni, „Közérdekű adatok” elnevezéssel.  Az önkormányzat által kialakított  oldalon ez 
megtalálható,  így  a  jogszabályi  előírásnak  eleget  tesz.  (Kisebb  hiányosság,  hogy  a 
„Közérdekű adatok” elnevezés helyett csak a „közérdekű” látható, azonban ez a probléma a 
hivatalon kívülálló okok miatt van). 
- A 2.§ (2) szerint az adatközlő a jegyzéket úgy alakítja ki, hogy a jegyzék az 1.sz. melléklet 
szerinti  tagolásban  tartalmazza  az  általános  közzétételi  lista  szerinti  adatokat  tartalmazó 
közzétételi  egységeket,  vagy hivatkozik azokra.  A hivatal  honlapja  ennek az előírásnak is 
maradéktalanul megfelel.
- A 3.§ (2) Az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket az 
1. sz. melléklet tagolásában kell közzétenni. Ennek a jogszabályi kitételnek is eleget tesz a 
hivatal honlapja.
- A 4.§ szerint a közzétételi egységekben fel kell tüntetni a legutóbbi módosítás idejét. Ez az 
önkormányzat honlapján megvalósul, illetve, ha a közzétételi egység korábbi állapota archív 
állományba kerül, az annak elérését biztosító hivatkozás is fel van tüntetve. 
- A törvény 1. sz., és 2.sz. mellékletében szereplő jegyzék, és közzétételi mintáknak minden 
esetben megfelel a http://hivatal.szentgotthard.hu oldal. 
A vizsgálat a tartalmi ellenőrzést is elvégezte. A jogszabályban felsorolt mellékletben az oldal 
megfelel, ugyanakkor fontos lenne, ha a jogszabályban előírt tagolást feltüntetnék az oldalon 
a könnyebb tájékozódás tekintetében. (1 fejezet, 1.1 ; 1.2 ; 2 fejezete, 2.1 ; 2.2….). Tartalmi 
oldalról  nézve  az  oldal  közel  80%-ban  telített  adatokban.  Csupán  a  3.  fejezetben 
(Gazdálkodási adatok) vannak hiányosságok, illetve kisebb hiányosságok  a 2. fejezetben.
A hiányosságok felsorolásban:

- A 2. fejezetben a szerv nyilvántartásai menüpont alatt a fénymásolás díjai láthatóak, és 
a további kívánt adatok nem (Ennek pótlása már elkezdődött). 

- A Gazdálkodási  adatok ,  azon belül  a  3.1.  a  működés  törvényessége,  ellenőrzések 
menüpont létezik, de tartalommal még nincs megtöltve. 
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-  A  3.  fejezetből  hiányzik  még  a  Számviteli  beszámolók,  valamint  a  Koncessziók 
menüpont is.

A 18/2005.  (XII.27.)  IHM rendelet  2.§  (3)  szerint  a  különös  és  egyedi  közzétételi  listák 
szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket az 1.sz. melléklet szerinti tagolásban kell 
közzétenni.  A hivatal  honlapján  vannak  ilyen  adatok.  Tartalmi  szempontból  mindenben 
megfelelnek a  jogszabályi előírásnak,  ugyanakkor a közzétételi  adatok között  szerepel,  de 
mint  korábban  már  említette  a  vizsgálat,  nincs  meg  az  előírt  tagolás.  Így  ezeket  a 
menüpontokat  (Háziorvosok  betegfogadási  rendje,  Rendelőintézet  betegfogadási  rendje, 
Védőnői  körzetek,  Hatósági  állatorvosok,  Fontos  ügyeleti  telefonszámok,  Szentgotthárdi 
Város kitüntetettjei, Vas Megye Közgyűlésének kitüntetettjei) 4. fejezetként, és azon belül is 
4.1.;4.2; tagolásban kellene a jövőben feltüntetni.
Összegezve:
A 18/2005.  (XII.27.)  IHM  rendeletnek  a  http://hivatal.szentgotthard.hu honlap  a  kisebb 
hiányosságoktól  eltekintve  mindenben  megfelel,  és  a  törvényi  előírásnak  maradéktalanul 
eleget tesz. Összehasonlította az ellenőrzés több Vas Megyei város hasonló oldalával, és arra a 
megállapításra jutott, hogy Szentgotthárd ebben a tekintetben jóval előbbre jár, mint a többi 
város.
2, A közzétételi szabályzat ellenőrzése:
A  Közzétételi  Szabályzatot  Szentgotthárd  város  polgármestere  Szentgotthárd  város 
jegyzőjével együttesen adta ki a Szentgotthárd Város Önkormányzata, valamint Szentgotthárd 
Város  Polgármesteri  Hivatala  közérdekű  adatai  elektronikus  közzétételének  belső 
szabályozatát  az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi  XC. törvény 4.§ (3)  
bekezdése,  valamint  a  közérdekű  adatok  elektronikus  közzétételére,  az  egységes  közadat  
kereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó  
részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3-4.§ alapján az említett két  
jogszabály,  valamint  a  közzétételi  listákon  szereplő  adatok  közzétételéhez  szükséges 
közzétételi  mintákról  szóló  18/2005.  (XII.  27.)  IHM  rendelet  rendelkezéseinek 
figyelembevételével.
Az értelmező rendelkezéseken belül meghatározták az adatfelelősöket (Szentgotthárd Város 
Önkormányzata,  Polgármesteri  Hivatal  Szentgotthárd),  az  adatközlőket  (Jegyző, 
irodavezetők). Ugyancsak teljes körűen szabályozták a közzétételt is.
A közzétételi lista a 2005. év XC. tv. mellékletében meghatározott adatok szerint történik. (Az 
általános rész.) A különös, valamint az  egyedi lista összeállítása már az Önkormányzatra, a 
Polgármesteri Hivatalra sajátosan jellemző adatok alapján történik.
A honlap  kialakításáért,  tartalmáért,  valamint  formájáért  a  titkársági  ügyintéző  a  felelős. 
Ügyel továbbá azért, hogy a IHM rendelet 1.sz. melléklete szerint legyen a közzétételi lista 
kialakítva. A titkársági ügyintéző a honlapon egy egységes közadatkereső rendszerre mutató 
hivatkozást helyez el „Közadatkereső” megjelöléssel (Ennek eleget tett.) 
A  helyi  szabályzatban  minden  más  fontos  elem  is  szabályozásra  került.  Az  ellenőrzés 
teljesnek, és mindent átfogó szabályzatnak találja, amelyen nincs jelenleg javítani való.
3, A közzétételi szabályzatban leírt feladatokat betartásának ellenőrzése:
A közzétételi  szabályzat  külön  pontokban  taglalja,  hogy  kinek  mi  a  feladata.  Ezeket  a 
pontokat az ellenőrzés végigvette. A legfontosabb pontokra a jelentésben külön is kitértünk. 
Összességét tekintve a folyamatban résztvevők minden esetben betartották a szabályzatban 
foglaltakat.
„A  titkársági  ügyintéző kialakítja  a  honlap  adatstruktúráját,  tartalmát  és  formáját, 
folyamatosan  gondoskodik  arról,  hogy  a  honlapon  valamennyi,  kötelezően  közzéteendő 
közérdekű  adat  elérhető  legyen.”   Ennek  a  kitételnek  mindenben  megfelel  a  titkársági 
ügyintéző. Az adatokat a megfelelő formában, és mindig aktuálisan teszi közzé.
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„A titkársági ügyintéző a közérdekű adatokat tartalmazó jegyzéket úgy alakítja ki, hogy a 
jegyzék - az adott szerv vonatkozásában értelmezhetetlen egységek kivételével – az IHMr. 1. 
melléklete szerinti  tagolásban  tartalmazza  az  általános  közzétételi  lista  szerinti  adatokat 
tartalmazó  közzétételi  egységeket,  vagy  hivatkozik  azokra.”   A  jegyzékek  kialakítása 
mindenben megfelel az IHM rendeletben foglaltaknak
„A titkársági ügyintéző a honlapon az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást 

helyez  el  „Közadatkereső”  megjelöléssel.”   A  honlapon  a  közadatkereső  rendszer 
megtalálható

Az  ellenőrzés  során  megállapítást  nyert,  hogy  mind  a  szabályzat,  mind  a  szabályzat 
végrehajtása megfelelő a hivatalban.  A szabályzat minden esetben  megfelel  a jogszabályi 
előírásoknak
4, A kistérségi intézmények helyzete
Szentgotthárd  Város  és  Térség  Többcélú  Kistérségi  Társulás,  illetve  az  általa  fenntartott 
intézményeknél a közérdekű adatok közzététele nem valósult meg olyan módon, ahogyan az a 
hivatalban megoldott. 
A 2005. évi XC törvény 1.§-a szerint a törvény célja annak biztosítása, hogy a közvélemény 
pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok e törvényben meghatározott körét 
elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylés eljárás nélkül, folyamatos 
és díjmentesen közzétegyék. 
A 3.§ (1) - (3) bekezdése szerint „ a jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó egyéb 
szervek a  6.§  szerinti  elektronikus  közzétételi  kötelezettségüknek választásuk szerint  saját 
vagy társulásaik  által  közösen  működtetett,  illetve  a  felügyeletüket,  szakmai  irányításukat 
vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre 
a  célra  létrehozott  központi  honlapon  való  közzététellel  is  eleget  tehetnek”.  Mivel 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  rendelkezik  saját  internetes 
honlappal.  Így az általa  fenntartott  intézmények közérdekű adatait  itt  közzé lehetne tenni, 
hasonló megoldással, mint a szentgotthárdi hivatalban.
Ugyancsak ezen törvény 3.§ (3) szerint „ a közoktatási intézmény nem lát el országos vagy 
térségi feladatot, e törvény szerinti közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban 
meghatározott  információs  rendszerhez  történő  adatszolgáltatás  teljesítésével  eleget  tesz.” 
Ezen rész szerint a városban, illetve a térségben működő iskolák nem tartoznak bele ebbe a 
körbe,  így  számukra  az  adatszolgáltatás  kielégíti  a  közérdekű  adatok  közzétételének 
szabályait. 
Ugyanakkor  meg kell  jegyezni,  hogy a  SZOI amennyiben jövőre a  Magyarlaki  Általános 
Iskolával kiegészülve már térségi oktatási szerepet is betölt majd, Ugyanez igaz a III. Béla 
Szakképző iskolára, illetve a Játékvár Óvodára (miután a rönöki Kerekerdő óvoda is oda fog 
tatozni), így ezen intézményeknek a jövőben mindenképpen ki kell alakítaniuk a közérdekű 
adatok  közzétételének  módját,  illetve  saját  szabályzatban  kell  azokat  rögzíteni.  Megoldás 
lehet még, a kistérség honlapján való közzététel is. 
Meg kell jegyezni, hogy a SZOI-nak mint oktatási intézménynek nincs saját honlapja, csupán 
a  Vörösmarty  Mihály  Gimnáziumnak,  valamint  az  Arany  János  1-4.  évfolyamos 
tagintézménynek. Ezen honlapok mind színvonalban, mind adatok tekintetében elmaradnak a 
kívánt mértéktől. Az óvodának honlapja egyáltalán nincsen. Egyedül a III. Béla Szakképző 
iskola honlapja éri el azt a nívót, amivel egy ilyen intézménynek rendelkeznie kell. 
A jövőre  nézve  szükséges  lenne  ezen  intézmények  számára  a  honlapok  létrehozása  és 
működtetése, adatokkal való feltöltése, mivel az adatok leginkább az interneten jutnak el az 
emberekhez.

93



Összegzés

Szentgotthárd Város Önkormányzata tekintetében a közérdekű adatok közzététele megfelelő. 
Az Önkormányzat  elkészítette  a  jogszabályok által  elvárt  közérdekű adatok közzétételéről 
szóló szabályzatát, amely teljes körű, és mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak.
A közérdekű adatok közzétételéről szóló szabályzatban leírtakat minden esetben betartják az 
arra jogosultak, illetve kötelezettek. Az információáramlás jó.
Kisebb hiányosság, hogy a város, illetve a kistérség által fenntartott intézmények közérdekű 
adatainak közzététele mai napig nincs megoldva. Fontos lenne, ha a jövőben erre is nagyobb 
figyelmet fordítana a város, illetve a fenntartó.

Javaslatok
- A közzétételi listán legyenek sorszámozva a témakörök

- A hiányzó adatok pótlása történjen meg

- A kistérségi fenntartású intézményeknél a közérdekű adatokat a kistérség honlapján 
legyenek  közzétéve  vagy  megfelelő  saját  honlappal  kell  ellátni  az  intézményeket, 
melyeken jobban megtudják oldani a közérdekű adatok közzétételét.

- A kistérség  településein  sem  megoldott  a  közérdekű  adatok  közzététele,  így  erre 
figyelmet kell fordítani, miután mindez nem felel meg a törvény előírásainak.
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Előterjesztés

A Képviselő - Testület 2009. június 24.-i ülésére.

Tárgy.: A fluktuáció vizsgálata a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál

Tisztelt Képviselő - testület!

A Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat intézménynél tapasztalható nagy fluktuáció miatt 
rendelkezett a fenntartó a belső ellenőri vizsgálat elrendeléséről. A vizsgálat előrehaladtával 
több dolog is felszínre került: a vezetők és vezetettek viszonya, a vezetők megítélése, a belső 
hangulat.   A vizsgálata során az ellenőrzés súlyos, és visszafordíthatatlan folyamatokkal nem 
találkozott. A fluktuáció magyarázata az esetek igen nagy részében  az, hogy női dolgozók 
abban az életkorban vannak, amikor gyakori a szülés miatti távollét – ez kívülről azt mutatja, 
hogy gyakran új  emberek végzik a munkát,  a kliensek egy részénél ez jelenthet  kisebb – 
nagyobb problémát,  viszont  nem sokat  lehet  ellene  tenni.   Összességében megállapítható, 
hogy a fluktuáció a gyakori gyermekvállalás eredménye, és a belső légkör sem mérgesedett 
még el visszafordíthatatlanul. A Szupervízor szavaival élve „ a csapat lehetősége a jövőre 
nézve jó”.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Képviselő-  testülete  a  Fluktuáció  vizsgálat  a  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Szolgálatnál  című belső ellenőrzési  jelentést  elolvasta,  és  megismerte,  és  a 
belső ellenőrzési vizsgálatot elfogadásra ajánlja az intézményt fenntartó Többcélú Kistérségi 
Társulásnak. 

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Szentgotthárd, 2009. június 16.

Dr. Dancsecs Zsolt
             Jegyző
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Belső ellenőri jelentés
A Fluktuáció vizsgálata a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatnál 

2009. június

Készítette: Doncsecz Gábor belső ellenőr
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- A fluktuáció vizsgálata

Az ellenőrzés  elsődleges  oka,  hogy megvizsgálja  a  szervezetnél  előforduló  gyakori  személyi 
változások okait. Az ellenőrzés 2005. évtől kezdődően vizsgálja a fluktuációt. (Azonban korábbi 
eseményeket is felelevenít az ellenőrzés).
A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat önálló intézményként 1999. január 1. óta működik. 
- Az első változás 2000-ben történt, amikor is az első helyettesítés megtörtént. 
- 2003-ban egy fő munkavállaló betegség miatt tartósabb távollétre ment, így az ő helyettesítését 
is meg kellett oldani. 2003-ban 3 fős létszámmal dolgozott az intézmény (2 fő dolgozott, 1 fő 
GYES-en volt). 
- 2003-ban a GYES-en lévő dolgozó visszaállt munkába, így már teljes létszámban látták el a 
feladatokat. 
- Egy, másfél év után a korábban GYES-en lévő dolgozó ismételten szülni ment, helyette 1 főt 
határozott időre neveztek ki. 
-  2005-ben  az  intézmény  új  álláshelyet  kapott,  így  már  4  fő  dolgozott  a  Családsegítő  és 
gyermekjóléti szolgálatnál. 2006-ban az intézmény a Polgármesteri Hivatal épületéből átköltözött 
a Művelődési ház épületébe. 
- 2006-ban további 2 fővel bővült a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat,  mivel kistérségű 
szintű lett az intézmény. Ugyanebben az évben 2 fő munkavállalót átvettek a vöröskereszttől, így 
már 6 fővel látták el a feladatokat. 
-  A 2  főből  egy fő ekkor  GYES-en volt.  A két  fő  munkavállalót  a  Családsegítő  résznél  lett 
elhelyezve, és így már 8 fővel látták el a feladatokat az intézményben. Ugyanebben az évben a 
GYES-en lévő kolléga helyére egy Szombathelyi munkavállalót vettek fel. 
-  2007-ben  egy  fő  felmondott,  és  Budapestre  költözött.  Helyére  az  intézmény  egy  új 
munkavállalót vett fel. 
- A családsegítőhöz érkezett munkavállaló szülési szabadságot vett ki, helyére helyettesítéssel egy 
újabb dolgozót vettek fel. 
-  2008-ban ismételten egy munkavállaló  vett  ki  szülési  szabadságot,  helyére egy fő szociális 
asszisztenst vettek fel. 
- A korábban gyermekjólét területen helyettesként dolgozó szentgotthárdi szerződése lejárt, azt az 
intézményvezető nem hosszabbította meg. 
- Közben a szociális asszisztensként dolgozó munkavállaló felmondott, ekkor helyére egy újabb 
dolgozó érkezett. 
-  Ezt  követően  egy  másik  dolgozó  ment  el  tartós  táppénzre,  és  helyére  Nádasdról  érkezett 
határozott időre a helyettesítés. 
-  A megbízott  intézményvezető  Horváth  Csaba  Zoltánné  volt,  egészen  addig,  amíg  fel  nem 
mondott (Családi okok miatt elköltözött a városból). A kinevezett intézményvezetői aki közben 
GYES-en  volt,   azt  megszakítva  tért  vissza  a  munkába,  napi  4  órában.  2009.  januárjában 
ismételten szülési szabadságra ment, helyettese Uhor Anita lett. 
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- 2009.-ben a kistérségen kívülre külön megállapodás alapján Csákánydoroszlói részért felelős 
tiszteletdíj  ellenében  megbízási  szerződés  alapján  dolgozó  szerződése  lejárt,  azt  az 
intézményvezető  nem hosszabbította  meg,  azóta  erre  a  területre  az  intézménynek szerződése 
sincs.  
A vizsgálat során világossá vált, hogy a fluktuáció oka a legtöbb esetben a szülési szabadság 
kivétele. Ez az élet természetes velejárója, akkor, ha a kollektíva fiatal hölgyekből áll, mint a 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  esetében.  Költözések  okán további  2  fő  távozott  az 
intézménytől, valamint 1 fő tartós betegség miatt hagyta el a szolgálatot. 
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a fluktuáció magas arányáért felelőségre senki nem 
vonható. Az a szolgálat munkavállalóinak összetételéből adódóan alakult így. Viszont fel kell erre 
készülnie az intézménynek mert a jövőben is előfordulnak hasonló helyzetek.

- A gyakori változások az érdemi munkára gyakorolt kihatásainak vizsgálata:

A gyakori változások mind a vezetők, mind a gondozók véleménye alapján árt a gondozottakkal 
való kapcsolattartásnak. Ennek a munkának az egyik leginkább meghatározó feladata, hogy a 
gondozott a gondozót a bizalmába fogadja. Ennek elérése nagyon hosszú folyamat. Amennyiben 
ezt elérték, úgy a gondozott könnyebben megnyílik, és a gondozó munkája is könnyebb lesz. 
Könnyebben tudnak sikereket elérni.
A családokkal  történő  kapcsolattartásban  a  gyakori  személyváltozások  nem okoznak  gondot, 
mivel a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat minden esetben el tudja érni a gondozottakat. A 
legnagyobb  problémát  az  jelent,  hogy  egy-egy  személycserénél  a  gondozottak  újra 
„bezárkóznak”,  és maguktól  nem keresik fel  a  gondozót.  Ez akár a  munkában több hónapos 
visszaesést is jelenthet. 
Az  ebből  következő  feszültségek,  a  gondozottak  távolságtartó  viselkedésére  a  vezetőség,  a 
dolgozók nem dolgoztak ki külön technikát. De valószínű, hogy  nem is nagyon létezik olyan 
technika, amely igazán követhető lenne. A problémák itt a szervezet összetételéből adódnak. Az 
itt  dolgozók mindegyike hölgy abban az életkorban,  amikor  gyermeket  vállalnak.  Jelenleg is 
ketten GYES/GYED-en vannak. A probléma még valószínűleg évekig eltart. 
A leginkább  érintett  terület  a  Gasztony,  Rönök,  Felsőszölnök,  Alsószölnök,  Apátistvánfalva, 
Szakonyfalu, Kétvölgy körzet, ahol az elmúlt években nagyon sok volt a személyi változás. Az 
érintett  települések  polgármesterei  közül  a  Felsőszölnöki  polgármester  jelezte  az  ellenőrzés 
számára,  hogy az ő településükön gondot  jelent  a  gondozók gyakori  cseréje.  A polgármester 
elmondása  szerint  8-9  rendszeres  gondozott  él  a  faluban,  akik  igen  bezárkóznak,  amikor  új 
gondozó kerül a faluban. 
A gyakori  változások  miatt  az  ellenőrzés  során  megvizsgáltam  a  Családsegítő,  valamint  a 
Gyermekjóléti szolgálat összes munkanaplóját valamint forgalmi naplóját. Ebből tisztán kivehető, 
hogy a változások miként érintettek egyes településeket, településrészeket.

- A Belső légkör vizsgálata:
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Az intézményben a vezetők és a beosztottak kapcsolattartása több lábon is áll.  A vezető napi 
szinten találkozik a beosztottakkal, szóban több esetben is  konzultáltak. A szervezet egy saját 
rendszer működtetésével igyekszik a jövő heti programot feltérképezni 
Ugyancsak a beosztottak és a vezetők közötti kommunikáció egy formája az  esetmegbeszélés, 
ahol  az  intézmény  vezetői  és  dolgozói  megosztják  egymással  az  eseteket,  az  előforduló 
problémákat,  valamint  egy-egy ellátottal  történő haladást.  Ezt  egyfajta iroda megbeszélésként 
(mivel  a  napi,  heti  ügyeket  is  tárgyalják)  valamint  Brainstorming-ként  (közös  gondolkodás  a 
problémás ügyeken) is felfoghatjuk. 
A legújabb módszer, a Szupervízió, amely azt a célt hivatott szolgálni, hogy az intézménynél 
dolgozók egy olyan szakemberrel beszéljék meg problémáikat (amik a munkájukon keresztül éri 
őket),  aki  segíteni  tud  az  ügyekkel  okozott  traumák  feldolgozásában.  A  munka  ebből  a 
szempontból  ennél  az  intézménynél  teljesen  speciális,  komoly  és  gyakorlatilag  folyamatos  a 
dolgozók pszichés terhelése. A történteket lelkileg mindenkinek külön is fel kell dolgoznia, el kell 
viselni azt  a nyomást,  ami akkor éri  őket,  amikor pl.  egy család életébe bele kell  nyúlni,  pl. 
gyermeket onnan ki kell emelni és  intézetbe kell elvinni. Ez a szupervízió segít túllépni ezen. Ez 
a fajta segítségnyújtás lelki erejű, és segít a dolgozókat érő traumák feldolgozásában. 

A korábban  felvázolt  eseteken  kívül,  természetesen  a  személyes  kapcsolattartás  az,  amely 
leginkább használt módszer az intézményen belül. Mivel a dolgozók, és a vezetők is mindig egy 
légtérben vannak, így természetesen mindig megvitathatják dolgaikat egymással.
Az ellenőrzés  során  előtérbe  került  a  belső  légkör,  a  vezetők  és  néhány dolgozó egymással 
szemben  állása.  Az  ellenőrzés  megpróbálta  kivizsgálni,  hogy  mi  lehet  ennek  az  oka,  ezért 
személyes interjúkkal, valamint kérdőív kitöltésével próbáltam a probléma okait megvizsgálni.
A név nélkül nyilatkozó dolgozók fogalmaztak meg olyan kritikákat, melyek valóságtartalmát 
nem lehet  már  kideríteni.,  Vezető  is  fogalmazott  meg  olyan  problémás  dolgokat,  amelyeket 
melyek ellen a munkajog eszközeivel is fel lehetett (volna) lépni és egyes dogozóka a megfelelő 
útra lehetett volna ráterelni. Miután ez nem mindig történt meg, előfordult, hogy ez mérgezte a 
légkört. 
A dolgozók, valamint a vezető elmondása szerint is ilyen légkörben lehetetlen dolgozni. És egy 
ilyen fontos területen, a fenntartó nem engedheti meg, hogy az intézményében ilyen széthúzás 
lehessen. Éppen ezért mielőbbi megoldás javasolt.

Az ellenőrzés során a Szupervíziót tartó Borbélyné Dr. Török Máriát is megkérdeztük a kialakult 
belső  légkörről.  Ezt  tettük  azért,  mert  Ő egy olyan  külső  személy,  aki  viszont  hónapok óta 
kapcsolatban áll a Szolgálat dolgozóival, megismerte azok személyiségét, gondolkodásmódját és 
így az ellenőrzés által vizsgált  témában is igen sok információval rendelkezik. A Szupervizor 
elmondása szerint minden vezető más és más jellem. A korábbi vezető talán kissé engedékenyebb 
volt,  ezért  nyílván  őt  jobban  kedvelték  a  dolgozók.  A mostani  vezetők  is  nagyon  akarnak 
bizonyítani, ettől időnként túlságosan „görcsösek” lesznek. A szupervízor szerint a mostani csapat 
fiatal (emiatt is alakul ki a gyakori személycsere), de a jövőt tekintve egy nagyon jó csapat alapja 
lehet, és a kilátások a jövőre nagyon jók. Nagyon hiányoznak a klasszikus csapatépítés elemei a 
munkaszervezetből.  Ugyancsak  hiányolja,  hogy  programokat  szervezzenek  a  gondozottaknak 
(gyerekeknek, szülőknek), miközben a munkavégzés helye erre tökéletesen megfelelő. 
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Fontos megjegyezni, hogy a vezetők nagyon kevés elismerésben részesítik a dolgozókat, így ők 
úgy érzik, hogy bármit csinálnak is, az sose lesz jó. Ez pedig frusztrációhoz vezethet. A jelenlegi 
problémák „közösségbe beleférnek” a szupervízor szerint. A munkahelyen nincs természetellenes 
dolog,  tipikus  szociális  intézménynek  tartja.  Úgy  látja,  hogy  a  „körülményekre  panasz  nem 
lehet”. 
Összességében egy jó csapatnak tartja a mostanit, ahol kisebb összezördülés van, és amely sajnos 
több munkahelyen is előfordulhat. Ugyanakkor a helyzet nem tragikus, és kis idő múlva ez a 
csapat nagyon jó lesz.

Javaslatok

- A klasszikus csapatépítés eszközeit a jövőben alkalmazzák az intézményben
- Az  intézményvezető  a  fenntartó  felé  számoljon  be  gyakrabban  az  intézményben 

történtekről
- Kerüljön bele a kontrollrendszerbe a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is
- A  jövőben  a  beiskolázandó  dolgozókkal  kössenek  tanulmányi  szerződést,  amiben 

rögzítsék, hogy mi a munkaadó, és mi a munkavállaló kötelessége.

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2009. június 24-i ülésére
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Tárgy:  Egyenlő  esélyű  hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz  (akadálymentesítés)  c.  pályázat, 
Kódszám: NYDOP-2009-5.1.1./C

Tisztelt Képviselő-testület!
1
2
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény [1998. évi 
XXVI. tv.] értelmében a fogyatékos személyek számára biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz 
való  egyenlő  esélyű  hozzáférést.  Erre  tekintettel  írték  ki  az  Egyenlő  esélyű  hozzáférés  a 
közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) c. pályázot, Kódszám: NYDOP-2009-5.1.1./C

3A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE:  A pályázat  célja  a  fogyatékos  személyek 
életminőségének javítása, esélyegyenlőségének növelése érdekében az önkormányzati felelősségi 
körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. 
4
A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, valamint az önkormányzati 
és nem önkormányzati fenntartású intézmények épületei jelentős részében még nem biztosítottak 
a  közszolgáltatásokhoz  való  akadálymentes  hozzáférés  feltételei.  Az  intézkedés  lehetőséget 
teremt  a  közszolgáltatást  nyújtó  intézmények  által  nyújtott  közszolgatatások  komplex 
akadálymentesítésére,  és  ezzel  a  fogyatékos  személyek  jogairól  és  esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben előírt kötelezettségek teljesítésére. 
Az intézkedés mindemellett  nemcsak a fogyatékos személyek, hanem az időskorú,  a beteg,  a 
babakocsit használó emberek életkörülményeit is javítja, megkönnyítve mindennapjaikat, így a 
fejlesztések megvalósítása az egész társadalomra pozitív hatással lesz. 

Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak azok az alább felsorolt szervezetek, amelyek által 
fenntartott, fejleszteni kívánt intézmény az alábbi szolgáltatások valamelyikét látja el: 
óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi alap- és szakellátás, 
egészségügyi  szakellátás,  önkormányzati  ügyfélszolgálat.  (Jelen  pályázati  kiírás  keretében 
egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény akadálymentesítése nem támogatható.) 
1
Minden intézménytípus esetében a pályázatot a fenntartó szervezetnek kell benyújtania. 

Az intézmény épületeinek akadálymentesítése csak abban az esetben támogatható, amennyiben 
az intézmény a pályázat benyújtásakor már a fejleszteni kívánt épületekben működik. 

A  fenntartó  szervezetek  több  intézményre  is  benyújthatnak  pályázatot,  azonban 
intézménytípusonként egy település vonatkozásában kizárólag egy pályázatot nyújthatnak be. 

Kizárólag  abban  az  esetben,  amikor  ugyanazon  épületben  több,  különböző  fenntartás  alatt 
működő,  és  jelen  pályázati  kiírás  keretében  támogatható  közszolgáltatás  akadálymentesítését 
kívánják megvalósítani, a pályázatot az épület tulajdonosa adhatja be. Amennyiben a tulajdonos 
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nyújtja  be  a  pályázatot,  a  fenntartó  szervezetek  hozzájáruló  nyilatkozatának  benyújtása 
szükséges. 

Társulások által intézménytípusonként több pályázat is benyújtható, de egy település tekintetében 
szolgáltatástípusonként  maximum  1  pályázat  adható  be.  Vagyis  egy  társulás  például  több 
alapfokú  oktatási  feladat-ellátási  hely  akadálymentesítésének  megvalósítására  is  benyújthat 
pályázatot, amennyiben azok különböző településen működnek. 

A PÁLYÁZAT TARTALMA 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések: 
Támogatás  olyan  közszolgáltatást  nyújtó  középület  komplex  akadálymentesítésének 
megvalósításához igényelhető, amelyen még nem, vagy csak részben végezték el a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő akadálymentesítési átalakításokat. 
A program keretében  olyan  akadálymentesítési  átalakítások  megvalósítására  lehet  támogatást 
elnyerni,  melyekkel  teljesülnek  a  komplex  akadálymentesítés  követelményei.  A  komplex 
akadálymentesítés jelen kiírás keretében adott közszolgáltatás(ok) akadálymentes hozzáférésének 
biztosítását  jelenti  valamennyi  fogyatékossági  csoport  (mozgássérült,  látás-  vagy  hallássérült, 
értelmi sérült, autista) számára. 

A projekt fizikai megvalósítására a támogatói okirat keltétől 12 hónap áll rendelkezésre!

A pályázatok benyújtásához - amennyiben építési  engedély köteles fejlesztés esetén -  jogerős 
építési  engedély,  illetve  ha  az  építés  nem  engedély  köteles,  akkor  részletes  építési-műszaki 
tervdokumentáció  becsatolása  szükséges,  amelyeket  a  tervezőnek  ill.  a  rahabilitációs 
szakmérnöknek is alá kell írnia. 
Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  a  ”bölcsődék  és  közoktatási  intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének 
részletes  feltételeiről”  szóló  8/2009.  (II.26.)  ÖM  rendelet  alapján  A Szentgotthárd  Város  és 
Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulása  sikeres  pályázatot  nyújtott  be,  amely  keretében 
megvalósul az akadálymentesítés témakörében: 

− A Játékvár Óvoda keleti bejáratának akadálymentesítése rámpával; 
− Az  Arany  János  1-4.  évfolyam  Tagintézmény  földszintjének  akadálymentesítése 

rámpával, valamint 1 db mozgássérült mellékhelyiség kialakítása. 
Így  jelen  pályázat  keretében az  akadálymentesítendő  intézmények  közül:  a  Széchenyi  Iskola 
Tagintézménnyel,  a  Gimnáziummal,  a  Városi  Gondozási  Központ  főépületével,  illetve  a 
szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal épületével kell számolnunk. 

A Városi  Gondozási  Központnak  illetve  a  Polgármesteri  Hivatalnak  már  korábban  készültek 
építési-tervezési  dokumentációi,  illetve  kiviteli  tervei,  amit  a  pályázati  kiírásnak  megfelelően 
„csak” aktualizálni kell, még a Széchenyi István Tagintézmény épületének (Füzesi u. 7. ), illetve 
a Gimnázium épületének (Széll  K. tér 1.) akadálymentesítéséről még tervdokumentációk nem 
készültek, ezért ennek a teljes engedélyezési terveit, és kiviteli terveit el kell készítetnünk. 
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Terv típus Tervezési költség

Széchenyi 
István

tagintézmény

Vörösmarty 
Mihály

tagintézmény

Polgármesteri
Hivatal

ÖNO

Engedélyezési terv 380 000 380 000 150 000 0
Kiviteli terv 600 000 600 000 600 000 360 000
Rehabilitációs szakértő 60 000 60 000 60 000 60 000
Összesen nettó (Ft) 1 040 000 1 040 000 810 000 420 000
Összesen 25% Áfá-val (Ft) 1 300 000 1 300 000 1 012 500 525 000

Tájékoztatom a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az  engedélyezési  dokumentumok,  műszaki 
tervek, kiviteli tervek, rehabilitációs szakmérnök költségei elszámolhatók a projekt keretében. 

A projekt támogatás mértéke: 85 %. A támogatás összege  :   amennyiben lift beépítése a projekt 
megvalósítása során nem kerül beépítésre, akkor minimum 5 millió Ft-tól – maximum 15 millió 
Ft lehet.  A mi esetünkben intézményenként maximum 15 millió Ft támogatás igényelhető, az 
ehhez szükséges önerő intézményenként 15 millió Ft-os támogatási igény esetén 2.647.-eFt. 

A pályázat benyújtása:  2009. július 01-től  2009. szeptember 30-ig lehetséges.  Az elbírálás 
folyamatos a befogadás sorrendjében. Ezért szükséges a tervezési költségek mellett a pályázat 
benyújtásához szükséges önrészt is megszavaznunk, mert amennyiben a támogatási keret (amely 
jelen esetben 570 millió Ft) elfogy, akkor már további pályázatokat nem fognak befogadni. 

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

Határozati javaslat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  Tanácsa számára,  hogy nyújtson be támogatási 
kérelmet az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) című, 
NYDOP-2009-5.1.1./C  kódszámú  pályázati  felhívás  kapcsán  a  Városi  Gondozási 
Központ komplex akadálymentesítésére. 

a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd, 
Arany János u. 1. szám alatti Városi Gondozási Központ épületének teljes körű 
akadálymentesítésének a  tervezési  dokumentációk aktualizálására  420.000.-Ft + 
Áfa összeget biztosít a 2009. évi költségvetés tervezési keretének terhére. 

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  a  2010.  évi 
pályázati alap terhére –  biztosítja  a  Városi Gondozási Központ (Szentgotthárd, 
Arany  J.  u.  1.)  részére  az  Egyenlő  esélyű  hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz 
(akadálymentesítés) c., Kódszám: NYDOP-2009-5.1.1./C pályázat  benyújtásához 
szükséges önrészt 2.647.-eFt összeg határig.  
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Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Egyenlő esélyű 
hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz  (akadálymentesítés)  c.,  Kódszám:  NYDOP-2009-
5.1.1./C  pályázat  beadását  a  Polgármesteri  Hivatal (Önkormányzati  ügyfélszolgálat) 
komplex akadálymentesítésére.

a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd, 
Széll  Kálmán  tér  11.  szám alatti  Polgármesteri  Hivatal  épületének  teljes  körű 
akadálymentesítésének a  tervezési  dokumentációk aktualizálására  810.000.-Ft + 
Áfa összeget biztosít a 2009. évi költségvetés tervezési keretének terhére. 

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  a  2010.  évi 
pályázati  alap  terhére  –  biztosítja  a  Polgármesteri  Hivatal,  Önkormányzati 
ügyfélszolgálat (Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) részére az Egyenlő esélyű 
hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz  (akadálymentesítés)  c.,  Kódszám:  NYDOP-
2009-5.1.1./C pályázat benyújtásához szükséges önrészt 2.647.-eFt összeg határig. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  nyújtson  be  támogatási 
kérelmet az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) című, 
NYDOP-2009-5.1.1./C kódszámú pályázat felhívás kapcsán a SZOI Vörösmarty Mihály 
Gimnázium épületének komplex akadálymentesítésére. 

a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd, 
Széll  Kálmán  tér  1.  szám  alatti  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium épület 
földszintjének teljes körű akadálymentesítésének a  tervezési  dokumentációjának 
elkészítésére  1.040.000.-Ft  +  Áfa  összeget  biztosít a  2009.  évi  költségvetés 
tervezési keretének a terhére.

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  a  2010.  évi 
pályázati  alap  terhére  –  biztosítja  a  SZOI keretein  belül  működő  Vörösmarty 
Mihály Gimnázium (Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. szám) részére az Egyenlő 
esélyű  hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz  (akadálymentesítés)  c.,  Kódszám: 
NYDOP-2009-5.1.1./C  pályázat benyújtásához  szükséges  önrészt  2.647.-eFt 
összeg határig.  

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 
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4. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  nyújtson  be  támogatási 
kérelmet az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) című, 
NYDOP-2009-5.1.1./C kódszámú pályázat  felhívás  kapcsán a  SZOI  Széchenyi István 
Általános Iskola 5-8. Évfolyamos tagintézmény komplex akadálymentesítésére. 

a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd, 
Füzesi u.  7.  szám alatti  Széchenyi István 5-8 évfolyamos Tagintézmény épület 
földszintjének teljes körű akadálymentesítésének a  tervezési  dokumentációjának 
elkészíttetésére  1.040.000.-Ft  +  Áfa  összeget  biztosít a  2009.  évi  költségvetés 
tervezési keretének a terhére. 

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  a  2010.  évi 
pályázati alap terhére – biztosítja a SZOI Széchenyi István Általános Iskola 5-8. 
Évfolyamos tagintézmény (Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) részére az Egyenlő esélyű 
hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz  (akadálymentesítés)  c.,  Kódszám:  NYDOP-
2009-5.1.1./C pályázat benyújtásához szükséges önrészt 2.647.-eFt összeg határig. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 
 

5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az Egyenlő 
esélyű  hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz  (akadálymentesítés)  c.,  Kódszám:  NYDOP-
2009-5.1.1./C  pályázat  beadását  az alábbi  intézményekre,  illetve  ezen  intézmények 
akdálymentesítéséhez szükséges tervezési  dokumentációihoz anyagi fedezetet,  illetve a 
pályázat benyújtásához szükséges önerőt nem biztosítja: ………………………..   ………
……………………………………………………………………………

Határidő:        azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 
Szentgotthárd, 2009. június 15.

Viniczay Tibor sk.
polgármester

Ellenjegyző: Dr. Dancsecs Zsolt
     jegyző 
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. június 24-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Turisztikai desztináció menedzsment létrehozása

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ELŐZMÉNYEK

A Magyar Televízió nemrég Magyarország legszebb 7 természeti értékei közé választotta az 
Őrséget.  A  díjat  a  földrajzilag  érintett  két  kistérségi  társulás,  az  őriszentpéteri  és  a 
szentgotthárdi  kistérségi  társulás  elnökei  vették  át.  A két  kistérséget  összekötő  földrajzi 
kapocs tehát, az Őrség, a térség turisztikai vonzerejének legfontosabb hívószava. 

A térségi turizmus fejlődésének egyik legfőbb problémája, hogy hiányzik a fogadóterület 
turizmusának megfelelő finanszírozással rendelkező, összehangolt szervezeti rendszere. 
Ezt a kistérségek polgármesterei már idejében felismerték, az évek során fokozatosan kiépülő 
térségi együttműködésnek már kézzelfogható eredményei is vannak, mindkét kistérség lerakta 
a turizmus fejlesztésének alapjait. A rendszeres idegenforgalmi konzultációs fórumok mellett 
közös programajánló kiadvány segíti elő a térségi idegenforgalom népszerűsítését. A minden 
évben  megrendezésre  kerülő  Utazás  Kiállításon  a  két  kistérség  egymás  mellett,  egymást 
segítve,  egymás  programjait  kölcsönösen  kiajánlva  népszerűsítette  a  térséget.  Nemrég  a 
Nemzeti  Vágtán  is  közösen,  egy  csapatként  indult  a  két  kistérség.  Közös  pályázatok  is 
bizonyítják  az  Őrség  szétválaszthatatlanságát:  legutóbb  az  Őrségi  Nemzeti  Park  nyert 
támogatást mindkét kistérség területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztésekre. 

A térségi szakemberek minden találkozó alkalmával kiemelik:  a két kistérség csak együtt, 
közös koordinálással  tudja  igazán hatékonyan kihasználni a  térség természeti  és  kulturális 
adottságait. Mindezekkel a vonzerőkkel közösen rendelkezünk, de szétszórtan és önmagában 
ezek nem erőteljesek. Cél: a fenntartható turizmus megteremtése. Folyamatosan hangsúlyozni 
kell:  munkahelyeket  lehet  és  kell  teremteni  az  idegenforgalom területén.   A szakemberek 
szerint a legfontosabb teendő a szezon kiszélesítése, ehhez pedig szükség van a két kistérség 
szolgáltatásainak egymással való kiegészítésére, koordinálására. Valamely térség turisztikai 
versenyképességének meghatározó tényezője a hatékony, kiszámítható finanszírozási és 
szervezeti háttérrel rendelkező menedzsment. 

A  turisztikai  intézményrendszer  fejlesztésére,  korszerűsítésére  eddig  nemigen  adódott 
pályázati lehetőség. 2008-ban jelennek meg először olyan pályázatok, amelyek a turisztikai 
intézményrendszer  fejlesztését  szolgálják  és  lehetőséget  teremtenek  az  őriszentpéteri  és  a 
szentgotthárdi  kistérség  együttműködése  számára.  A turisztikai  desztináció  menedzsment 
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rendszer kiépítését végre kiemelt szakmai feladatnak tartják, és forrásokat nyitnak meg előtte 
- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. augusztus 17-én felhívást tett közzé a Turisztikai 
Desztináció  Menedzsment  Szervezetek  támogatását  célzó  pályázat  előkészítése 
érdekében. A  felhívás  célja,  hogy  a  régiós,  ill.  országos  szinten  egységes,  egymással 
összehangolt  szervezeti  rendszer  alakuljon  ki,  a  helyi  és  térségi  turisztikai  desztináció 
menedzsment  szervezetek  létrehozásával.  A  pályázat  pályázati  feltételei  is  a  közös 
gondolkodásra  késztették  a  kistérségeket:  külön-külön  a  kistérségek  nem felelnek  meg  a 
pályázati követelményeknek, együtt viszont lehetőség nyílik a nem csekély összegű támogatás 
elnyerésére. 

A pályázaton való részvétel feltétele a 2008. szeptember 25-ig történő regisztráció* volt, 
ez meg is történt. 

II. A PÁLYÁZAT

Néhány hete  a  Nyugat-dunántúli  Operatív  Program keretében kiírásra  került  a  Turisztikai 
Desztináció  Menedzsment  Szervezetek  támogatása  című  pályázati  felhívás.  A  felhívás 
keretében azon szervezetek  nyújthatnak  be  támogatási  igényt, amelyek a  jelen  pályázatot 
megelőzően  meghirdetett regisztrációs  felhíváson*  részt  vettek  és  ott  a  szakmai  bírálat 
eredményeképpen támogató nyilatkozatot kaptak – a mi regisztrációnk támogató nyilatkozatot 
kapott.

A pályázat benyújtása 2009. július 31. időpontig lehetséges.

A pályázatban a támogatás révén egyesületek vagy non-profit kft. létrehozása a cél. Ennek 
megfelelően kizárólag a következő szervezetek adhatnak be a pályázatot:

 a pályázat benyújtásakor már egyesületi vagy non-profit kft. formában működő TDM 
szervezetek,

 vezető partneren keresztül olyan TDM szervezet működtetését célzó egyesület vagy 
non-profit  kft.,  amely  igazolni  tudja,  hogy  a  bíróságon,  illetve  cégbíróságon 
kezdeményezték  a  bejegyzést,  és  csatolni  tudja  a  szervezet  alapító  okiratát,  illetve 
alapszabályát.  Támogatási  szerződés  kizárólag  bejegyzett  TDM  szervezettel  kerül 
megkötésre.

A két kistérség képviselőinek és a turisztikai szakembereink előzetes megbeszélése alapján az 
egyesületi  forma  lehet  alkalmasabb  az  esetünkben,  amelynek  tagjai  a  térségi  települési 
önkormányzatok,  turisztikai  vállalkozások,  szolgáltatók  és  esetleg  magánszemélyek,  civil 
szervezetek lennének.  Az egyesület alakuló közgyűlésének megtartását, alapszabályának 
elfogadását  és  az  egyesület  bírósági  bejegyzésének kezdeményezését  tehát  a  pályázat 
benyújtási határidejéig, 2009. július végéig meg kell valósítani. Amennyiben a pályázati 
kérelmünk támogatásban részesül, a projekt valós működése 2010. elejétől várható. 
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A pályázat kapcsán a vezető partner - az előzetes egyeztetések alapján - az Őrségi Többcélú 
Kistérségi  Társulás  lesz,  így,  mint  hátrányos  helyzetű  kistérséget  képviselő  Társulás,  a 
továbbiakban többlet kedvezményekre lehetünk jogosultak.

A pályázat keretei között támogatható tevékenységek köre:
 TDM szervezet- és hálózatfejlesztés
 TDM szakmai, szolgáltatás- és kínálatfejlesztési projektek megvalósítása
 Helyi  és  térségi  TDM  szervezet  infrastruktúrafejlesztése  és  eszközbeszerzés 

támogatása
 TDM e-turisztikai fejlesztések: informatikai eszközbeszerzés
 Desztinációs  szintű  marketing,  PR,  értékesítés-ösztönzési  és  kommunikációs 

fejlesztések, projektek megvalósítása 

Fontos,  hogy  a  pályázónak  vállalnia  kell,  hogy  a  támogatott  beruházással  létrehozott 
kapacitásokat,  szolgáltatásokat  a  projekt  fizikai  befejezését  követő  5  évig  fenntartja  és 
üzemelteti.  A TDM  munkaszervezet  minimum  a  projekt  befejezésétől  számított  5  éven 
keresztül igazoltan kiszámítható működési, finanszírozási keretfeltételekkel kell rendelkezzen. 

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 25, maximum 50 millió 
Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség arányában legfeljebb 85% 
lehet. A projekt  esetében  a  támogatás  max.  40%-ának  megfelelő  mértékű  előleg  vehető 
igénybe.

III. A TDM szervezetről

A TDM modellben megkövetelt alapelvek egyidejűleg két szervezet létrehozását 
igénylik. A partnerséget leginkább egy demokratikus egyesület keretében lehet 
megvalósítani. A közös, kettő kistérséget átfogó egyesület nevének az ŐRSÉG-
SZENTGOTTHÁRD  nevet  javasoljuk.  A  hatékony  tevékenység  viszont  egy 
felkészült  munkaszervezetet követel  meg,  amely  több  formát  is  ölthet,  de 
minden esetben az egyesület  hozza létre  és  annak alárendelten működik,  az 
egyesületnek a munkaszervezete. 

A  TDM  létrehozásának  legfontosabb  előnye,  hogy  a  település/térség 
turizmusának lesz gazdája, és elérhetővé válik a fenntartható és versenyképes 
turizmus megteremtése. 

a) Általánosan: 
• valamennyi szereplő érdekével számoló tudatos fejlesztés valósul meg 
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• a partnerség kialakulásával olyan kompetenciával (és hozzárendelt saját 
forrással) lehet felruházni a mindkettő kistérséget képviselő szervezetet, 
amit külön-külön egyik szereplő sem tudna elérni; 

• a marketing hatékonyabb lesz; 
• a  közös  tevékenység túllép  a  marketingen,  és  kiterjed  a  tervezésre,  a 

fejlesztésre, a minőségellenőrzősre, a képzésre stb. is; 
• kialakíthatók komplex turisztikai termékek, a térség sajátos arculatot nyer, 

márka-termékek  jöhetnek  létre,  így  a  turisták  tökéletesebb  élményhez 
jutnak, és visszatérnek, jó hírünket keltik – mindez versenyelőnyt jelent; 

• elégedettebbek lesznek a turisták és jobb forgalom várható; 
1
b) Az önkormányzat számára: 

• az önkormányzat több turisztikai feladata elvégzését a TDMSz-re bízhatja; 
• a turizmussal kapcsolatos döntések szakszerűen elő lesznek készítve; 
• nagyobb  és  „tisztább”  vagyis  számla  ellenében  ellenőrizhetőbb  módon 

zajló  forgalom várható a  térségben,  így másképpen nem hasznosítható 
erőforrások (tájkép, vízpartok, népi hagyományok stb.) a turizmusban az 
eddiginél jobban értékesíthetővé válnak; 

• a turizmus nagyobb mértékben hoz be máshol megtermelt jövedelmeket a 
település/térség gazdaságába; 

• új  munkahelyek  teremtődnek,  a  fiatalok  kevésbé  vándorolnak  el  a 
térségből; 

• a közösségteremtés új lendületet kap; 
• az önkormányzat idegenforgalmi adóbevételei nőnek; 

0
c) A vállalkozások számára: 

• egyedül  meg  nem  valósítható  szakmai  feladatok  válnak  teljesíthetővé, 
például komolyabb marketingakciók, közösségi léptékű fejlesztések; 

• biztosabb forgalom és nagyobb bevételek várhatók; 
• jobb érdekérvényesítés; 
• szakmai gondokkal lesz kihez fordulni, senki sem marad egyedül. 

Mik  lehetnek  a  hátrányok,  ha  a  TDMSz  létrehozása  nem  sikerül? A  fentebb 
felsorolt valamennyi előny elmaradása, a turizmus eddigi spontán alakulásának a 
folytatódása, a széthúzás, a tehetetlenség, a beletörődés és a bizonytalanság 
fennmaradása, a turisták elégedetlensége és csökkenő forgalma. 

FINANSZÍROZÁS: a  TDM  önálló  cselekvőképességéhez  és  folyamatos  működéséhez 
szükséges pénzügyi forrásokat a TDM tagjainak kell megteremteniük. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy az egyesület tagjainak legalább annyi tagdíj befizetését kell vállalniuk, amennyi 
biztosítja a munka-szervezet rezsi-,  bérleti  és  egyéb költségeit  illetve az alapvető szakmai 
munkák ellátásához szükséges forrásokat. Tagdíjat az egyesület jogi formájának megfelelően 
minden  tag  fizet,  de  annak  mértéke  tagonként  eltérő  (a  település  önkormányzata,  a 
szobakiadók,  az  étteremtulajdonosok,  a  helyi  kereskedők  stb.  érdekeltségüknek  és 
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képességüknek  megfelelően  más-más  nagyságrendű  tagdíjat  fizetnek). A  szervezet 
költségvetése  természetesen  kiegészülhet  még  központi  támogatással,  szponzoroktól 
származó bevételekkel, pályázati forrásokkal, üzleti tevékenységből származó bevételekkel. A 
helyi  TDM  szervezetben  résztvevő  önkormányzatoknak  vállalni  kell,  hogy  a  projekt 
megvalósítás időtartalmára és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül az IFA 
minimum  20%-át  a  TDM  munkaszervezet  turisztikai  fejlesztési  és  működési 
feladatainak  ellátására  biztosítják,  vagy  a  TDM  munkaszervezet  működési  forrásainak 
legalább 65%-t biztosítják.

Tisztelt  Képviselő-testület! Összegzésképpen  elmondható,  hogy  olyan lehetőség  előtt 
állunk, amelynek köszönhetően régóta tervezett törekvéseinket valósíthatjuk meg: a két 
térség  településeit,  kistérségi  társulásait,  turisztikai  intézményeit  és  szervezeteit  együtt 
indíthatjuk  el  nemcsak  a  szóban  forgó  támogatás  elnyerése  érdekében,  hanem  a  térség 
idegenforgalmának hatékony, közös módon való megszervezése érdekében is. 

Kérem  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  lehetőséget  megtárgyalni,  a  határozati  javaslatokat 
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  az 
Őriszentpéteri  és  a  Szentgotthárdi  kistérségek  települési  önkormányzatai,  kistérségi 
társulásai, turisztikai szolgáltatói és vállalkozásai valamint civil szervezeteinek tagságával 
egyetlen  olyan  közös  turisztikai  egyesület  jöjjön  létre,  amelynek  feladata  mindkettő 
kistérség turizmusának fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása. A Képviselő-testület 
egyetért  azzal  is,  hogy  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  az  így  létrejövő 
egyesületnek tagja legyen.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az így 
létrejövő  turisztikai  egyesület  céljainak  megvalósítására  a  Nyugat-dunántúli  Operatív 
Program  keretében  meghirdetett  Turisztikai  Desztináció  Menedzsment  Szervezetek 
támogatása című, NYDOP-2008-2.4.1/.A kódszámú pályázati felhívás kapcsán támogatási 
kérelem kerüljön benyújtásra úgy, hogy a vezető partner az Őrségi Többcélú Kistérségi 
Társulás legyen.

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2. pontban 
meghatározott pályázati projekt megvalósításának időtartalmára és a projekt befejezésétől 
számított 5 éven keresztül az önkormányzat éves idegenforgalmi adójának 20%-át a TDM 
munkaszervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester
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Szentgotthárd, 2009. június 16.

                                                                                    Viniczay Tibor sk.
                                                                                     polgármester

Ellenjegyezte: 
                      Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2009. június 24-i ülésére.

Tárgy: NYDOP-2009-3.1.1/C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések pályázat

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a NYDOP-2009-3.1.1/C Kisléptékű, pontszerű 
kisvárosi  fejlesztések  pályázati  felhívására  „Szentgotthárd  városközponti  Liget 
fejlesztése” címmel, 2008. április 11-i határidővel pályázatot nyújtott be.
A  projekt  tervezett  összköltsége:  55.555.556,-  Ft,  az  igényelt  támogatás: 
50.000.000,- Ft volt. A saját erőt a 72/2008. sz. Képviselő-testületi határozat max. 
5.600.000,- Ft-ban (szükséges: 5.555.556,- Ft) biztosította.
A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  Bíráló  Bizottsága  a  projektjavaslatot  –  az  Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program keretein belül – 
55.555.556,-  Ft összes  elszámolható  költség  mellett  30.665.592,-  Ft (55,19  %) 
támogatási összeggel az alábbi feltételek teljesítése mellett támogatta:
Határozat: „A Bíráló Bizottság a pályázati konstrukció forráskeretének szűkössége 
miatt  a pályázó által  igényelt  50.000.000,-  Ft  helyett  a projektet  30.665.592,-  Ft 
(55,19 %) támogatási összeggel, azonos műszaki tartalom mellett, megnövekedett 
önrésszel egyhangúlag támogatásra javasolta. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, 
hogy vállalja-e a megnövekedett önrészt és ezt képviselőtestületi határozattal kell 
jeleznie  a  Közreműködő  Szervezet  felé  a  döntéskiértesítő  levél  kézhezvételét 
követő 20 napon belül." 
Tehát az Önkormányzat a 30.665.592,- Ft összegű támogatásra abban az esetben 
lett volna jogosult, amennyiben a projektet a tervezett keretösszegből, változatlan 
műszaki tartalommal, magasabb – 24.889.964,- Ft – önerő biztosításával valósítja 
meg.  A  vázolt  feltételek  elfogadásának  hiányában  az  elnyert  támogatástól 
egyébként elesik. 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Szabadsági  téri  liget 
rekonstrukciójának  és  átépítésének  az  akkori,  elnyert  pályázati  konstrukcióban 
történő megvalósítását – tekintettel a megítélt alacsony támogatási intenzitásra és a 
megnövekedett önrészre – végül nem támogatta.

I. Új pályázati lehetőség
Ismételten  kiírásra  került  a  Nyugat-Dunántúli  Operatív  Program  2009-3.1.1/C 
Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések pályázati konstrukció.
A támogatás forrása:
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A pályázat meghirdetésekor a támogatásra, rendelkezésre álló keretösszeg a 2009-
2010. évben 381 millió forint. A támogatott pályázatok várható száma: 7-10 db.

A támogatás formája és mértéke:
A projekt  egészére  vonatkozó maximális  támogatási  intenzitás  90  % vissza nem 
térítendő támogatás, melynek összege minimum 10 millió, maximum 50 millió forint 
lehet.
A pályázat egyfordulós, benyújtása 2009. június 23. és október 2. között lehetséges.
A tervezett projekt:
A fent nevezett új pályázati kiírásra ismételten a Szentgotthárd Szabadság téri liget 
rekonstrukciója  és átépítése tárgyában kerül  benyújtásra a pályázat.  A koncepció 
főbb elemeiként egy ifjúsági és sport, egy játszótéri és egy rekreációs pihenőövezet 
kialakítására kerül sor.

• Ifjúsági-, és sportövezet kialakítása pályákkal
• Játszótér felújítása
• Rekreációs övezet kialakítása padokkal
• Járdák és gyalogos ösvények felújítása
• Csapadékvíz elvezetés megoldása
• Térvilágítás korszerűsítése (alépítmények)
• Fakivágások és növénytelepítések

E  projekt  sikeres  megvalósítása  esetén  egyszerre  több,  korábban  már 
megfogalmazott  célunk  is  teljesülhet:  szabványos,  modern  játszótér  alakul  ki, 
elkészül az ÖNO-hoz a Liget északi oldalán vezető járda, melynek rossz minősége 
miatt sok panasz érkezett már hozzánk. A Liget növényzete is megújulhat, ami az 
egész város számára fontos zöld sziget maradhat hosszú évekre. 

Az  ÁFA (25  %)  és  a pályázati  feltételek kismértékű változása miatt  szükséges a 
2008-ban készült tervezői költségbecslés átdolgozása. Ez adott esetben a műszaki 
tartalom  további  csökkentését  is  jelentheti.  A  projekt  összköltsége  viszont  az 
elnyerhető maximális támogatási összeg (50 millió forint) függvényében változatlan 
55.555.556,- Ft. A pályázat utófinanszírozott.

Javasoljuk,  hogy  a  Tisztelt  Képviselő-testület  a  maximális  támogatási  összeg 
elnyeréséhez szükséges önerőt, maximum 5.600.000,- Ft összegben a 2010-2011. 
évi költségvetés pályázati alap terhére biztosítsa.

II. Az Evangélikus Egyházközség kérése

A  Kisléptékű,  pontszerű  kisvárosi  fejlesztések  (NYDOP-2009-3.1.1/C)  pályázati 
konstrukcióhoz kapcsolódóan megkeresés érkezett  az Evangélikus Egyházközség 
részéről  is.  Az  Egyházközség  pályázati  úton  kívánja  az  evangélikus  templom és 
környezetének felújítását megvalósítani, ehhez az Önkormányzat anyagi és szakmai 
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támogatását  kéri.  A fentiekben  bemutatott  pályázati  konstrukcióhoz  illeszkedik  a 
fejlesztendő  tevékenység,  azonban  tárgyban  az  alábbi  pályázati  feltételeket  és 
részleteket tartjuk szükségesnek ismertetni:
A templom külső  felújítása  és  közvetlen  környezetének  rendezése  önállóan  nem 
támogatható  tevékenység  kategóriába  tartozik  –  egyéb  önállóan  támogatható 
kategóriájú tevékenységeket szükséges hozzá kapcsolni - és ily módon az egyház 
önállóan nem, csak konzorciumi partnerként nyújthat be pályázatot.

A már korábban bemutatott városi projekt önmagában (már csökkentett tartalommal) 
is eléri a max. 50 millió Ft-os támogatási felső határt, ezért a két cél egy pályázatban 
biztosan  nem  szerepeltethető  -  bár  konzorciumi  pályázat  benyújtása  elvileg 
lehetséges  volna.  Ha  csak  a  templomfelújítás  képezné  a  szintén  konzorciumi 
pályázat tárgyát, szükséges kiegészíteni a projektötletet egyéb önállóan támogatható 
komponensekkel  (pl.  közterületek,  központi  terek  megújítása,  településképi, 
településszerkezeti szempontból meghatározó épületek felújítása stb.) is, azonban 
sem ezek a további lehetséges projektrészek, sem a várható költségek pillanatnyilag 
nem ismertek. Az előterjesztés elkészítéséig még nincs információnk arról, hogy ez a 
projektötlet  az egyházközség részéről  mennyiben kidolgozott,  mennyire  vannak a 
felújításra terveik – amennyiben ezeket a bekért elképzeléseket megkapjuk még a 
testületi  ülés előtt,  akkor ezt a T. Testületnek átadjuk. Amennyiben kézzel fogható 
tervek  még  nincsenek,  akkor  valószínűsíthető,  hogy  ezek  a  pályázat  benyújtási 
határidejéig nem készülnek el.

Elképzelhető,  hogy  több  helyi  pályázattal  (azonos  kedvezményezettel)  egymás 
konkurensei lennénk, mivel várhatóan - tapasztalataink szerint - nem nyer majd több 
szentgotthárdi  pályázat.  Ebben  az  esetben  a  Képviselő-testület  által  privilegizált 
célok háttérbe szorulhatnak.

Határozati javaslat

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
„Szentgotthárd  városközponti  Liget  fejlesztése”  címmel  pályázat  kerüljön 
benyújtásra a Nyugat-Dunántúli  Operatív  Program 2009-3.1.1/C Kisléptékű, 
pontszerű kisvárosi fejlesztések pályázati konstrukcióban.

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata Képviselő-testülete  a  pályázati  önerőt 
maximum 5.600.000,- Ft összegben a 2010-2011. évi költségvetés pályázati 
alap terhére biztosítja.

Vagy

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  evangélikus 
templom  és  környezetének  felújítását,  mint  fejlesztendő  tevékenységet 
támogatja.  Felkéri  az  EU  Integrációs  és  Gazdaságfejlesztő  Csoportot  a 
pályázat benyújtásához szükséges előkészületek megtételére.
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Határidő: 2009. október 2.
Felelős: Takáts József projektmenedzser

Szentgotthárd, 2009. június 16.

Viniczay Tibor sk.
  polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

!
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E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2009. június 24.-i ülésére

Tárgy: 3/2009.(II.26) sz. ÖKT. Rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2009.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

1. A 2008.évi CII. tv.5.sz. mellékletében központosított előirányzat
    terhére biztosított pótelőirányzat

Kiadási pótelőirányzat
- A2008.évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással
  érintett önkormányzatok támogatása 
  Bevételi előirányzat zárolás
  Eredeti előirányzatban már tervezve volt csak a jogcím változott 
  Támog.ért.felh.bev.fejezeti kez.előir.-ból -  5.694,1 e/Ft
- Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
  Tel.hull.kez. köztisztasági tev. /dologi k./ 1.380,8 e/Ft
- Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának támogatása
  Bevételi előirányzat zárolás
  Eredeti előirányzatban már tervezve volt csak a jogcím változott 
  Támog.ért.felh.bev.fejezeti kez.előir.-ból -  9.000 e/Ft
- Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi feladatalapú támogatása
  Szlovén Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 142,1 e/Ft
  Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 48,3 e/Ft
  Cigány Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 85,3 e/Ft
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
  támogatása a Prémium Évek Programhoz
- III. Béla Szakképző Iskola 1.148 e/Ft
  Ebből: személyi jutt. 869 e/Ft
             munkaa.terh.jár. 279 e/Ft
- 2009.évi bérpolitikai intézkedések támogatása
   III. Béla Szakképző Iskola 3 999 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 3 030 e/Ft
              munkaa.terh.jár. 969 e/Ft
   Móra F. Városi Könyvtár 574 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 435 e/Ft
              munkaa.terh.jár 139 e/Ft
   Önkorm.igazg.tev. 4 505 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 3 413 e/Ft
              munkaa.terh.jár. 1 092 e/Ft
   Város és községgazd. 182  e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 138  e/Ft
              munkaa.terh.jár 44 e/Ft
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   Háziorvosi szolg. 145 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 110 e/Ft
              munkaa.terh.jár 35 e/Ft
   Munkaeü.ellátás 159 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 120 e/Ft
              munkaa.terh.jár 39 e/Ft
   Forászati szakellátás 145 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 110 e/Ft
              munkaa.terh.jár 35 e/Ft
   Védőnői szolg. 428 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 324 e/Ft
              munkaa.terh.jár 104 e/Ft
   Járóbeteg szakellátás 1 383  e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 1 048 e/Ft
              munkaa.terh.jár 335 e/Ft
Fedezetük: Központosított előir. 29 018,6 e/Ft

2. 2008. évi játszóterek felújításának központi forrás megérkezése.
   Bevételi előirányzat zárolás
  Eredeti előirányzatban már tervezve volt csak a jogcím változott 
  Támog.ért.felh.bev.fejezeti kez.előir.-ból     -  8.400 e/Ft
  Céljellegű decentralizált támogatás 8 400 e/Ft

3. Képviselő-testületi határozatok
- Kitüntetések
  311/2008.sz.határozat „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj „
  Önkorm.igazg.tev. 89 e/Ft
  Ebből : személyi jutt. 80 e/Ft
               munkaa.terh.jár. 9 e/Ft
  82/2009.sz.határozat Országos Kompetenciamérésen elért kimagasló
  eredményért
  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
  Működési célú támogatásértékű kiadás
    SZOI 396 e/Ft
  92/2009.sz.határozat Polgárőr Egyesület
  Önkorm.igazg.tev. 52 e/Ft
  Ebből : személyi jutt. 47 e/Ft
               munkaa.terh.jár. 5 e/Ft
  116/2009.sz. határozat Pedagógus díszoklevelek
  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
  Működési célú támogatásértékű kiadás
    SZOI 100 e/Ft
  144/2009.sz. határozat „Szentgotthárd Közoktatásáért Díj”
  Önkorm.igazg.tev. 178 e/Ft
  Ebből : személyi jutt. 160 e/Ft
               munkaa.terh.jár. 18 e/Ft
  Fedezetük: Máshova nem s.kult.tev. /Spec.c.tám./ -  815 e/Ft
- 59/2009.sz. határozat Sztg-i Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása
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   Tűzoltóság / spec.c.tám./ 600 e/Ft
  Fedezete: Általános tartalék -  600 e/Ft
- 89/2009.sz. határozat 
  Sztg-i Barokk Templom felújítási munkálatainak támogatása 64 e/Ft
  Fedezete: Önkorm.igazg.tev. /személyi jutt./ -  64 e/Ft
- 95/2009.sz. határozat Horgász Egyesület Hársas Tó tógondnoki és
  vizimentői fel.ellátása
  Város és közsséggazd.fel.
  Ebből : spec.c.tám. 1 060 e/Ft
              dologi k. -  1 060 e/Ft
  Vízkárelhárítás
  Ebből : spec.c.tám. 500 e/Ft
              dologi k. -  500 e/Ft
- 96/2009.sz. határozat Környezetvédelmi alap felhasználása
   Város és községgazd. /dologi k./ 839 e/Ft
   Fedezete. Céltartalék /Környezetvédelmi alap/ -  839 e/Ft
- 130/2009.sz. határozat 
   Sztg-i Barokk Templom felújítási munkálatainak támogatása
   Felújítási c.pénzeszköz átadás 3 500 e/Ft
  Fedezete: Általános tartalék - 1 400 e/Ft
                  Felhalmozási c.hitel 2 100 e/Ft

4. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás  
Kiadási pótelőirányzat
  III. Béla Szakképző Iskola /dologi k./ 20 e/Ft
  Verseny és élsport /Spec.c.k./ 273 e/Ft
  Önkorm.igazg.tev. /dologi k./ 10 e/Ft
Fedezetük: Általános tartalék zárolás -  303 e/Ft

5. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
Kiadási pótelőirányzat
- Intézményi karbantartások
  III. Béla Szakképző Iskola /dologi k./ 71 e/Ft
  Önkorm.igazg.tev. /dologi k./ 553 e/Ft
- TISZK működési támogatás
  Középfokú oktatás / spec.c.tám./ 1 375 e/Ft
  Fedezetük: Működési céltartalék zárolás -  1 999 e/Ft

6. Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság kerete terhére
előirányzat átcsoportosítás.
Kiadási pótelőirányzat
Diáksport/dologi k./ 30 e/Ft
Máshova nem s.kult.tev. /Spec.c.tám./ -  30 e/Ft

7. Közcélú foglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése.
Kiadási pótelőirányzat
Város és községgazdálkodás 4 414 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 493 e/Ft
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             munkaa.terh.j. 94 e/Ft
            spec.c.tám. 3 415 e/Ft
            dologi k. 412 e/Ft

Fedezete:
Munkanélküli ellátások -  4 414 e/Ft
Ebből : Szocpol.ellátás -  4 320 e/Ft
            Munkaa.terh.jár. -  94 e/Ft

8. 8/2009.(III.26z.ÖKT rendelettel jóváhagyott 2008 évi zárszámadás
 alapján pénzmaradvány rendezése.
a./ Részben önálló intézmények
   - Rendelőintézet
     Ügyeleti szolg. 1 421  e/Ft
     Ebből személyi jutt. 264 e/Ft
               munkaa.t.jár 84 e/Ft

                     dologi k. 1 073 e/Ft
     Járóbeteg szakellátás /dologi k./ 62 e/Ft
     Háziorvosi szolg /dologi k./. 418 e/Ft

 - Móra Ferenc Városi Könyvtár /dologi k./   1 156 
e/Ft

b./ Polgármesteri Hivatal
    Szlovén K.Önkormányzat /dologi. k./ 10 e/Ft
    Német K. Önkormányzat /dologi. k./ 9 e/Ft
    Cigány K.Önkormányzat /dologi. k./ 29 e/Ft
    Önkormányzatok elszámolása /dologi. k./ 729 e/Ft
    Önkormányzati igazg.tev. 959 e/Ft
    Ebből személyi jutt. 727 e/Ft
               munkaa.t.jár 232 e/Ft
    Város és községgazd. 15 e/Ft
    Ebből személyi jutt. 11 e/Ft
               munkaa.t.jár 4 e/Ft
    Vízkárelhárítás /dologi k./ 249 e/Ft
    Közutak, hidak üzemeltetése 2 339 e/Ft
    Működési c.hitel csökkentés -  12 103 e/Ft

c./ .Béla Szakképző Iskola 4 461 
e/Ft

     Ebből: dologi k. 2 905 e/Ft
                felhalm.kiad. 1 556 e/Ft

Fedezetük 
: Működési pénzmaradvány 22 404 

e/Ft
  Ebből: Részben önálló intézm. 3 057 e/Ft
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             Polgármesteri Hivatal 16 442 e/Ft
             III. Béla Szakképző Iskola 2 905 e/Ft
 Felhalmozási pénzmaradvány 1 556 e/Ft
2007 évi III. Béla Szakképző Iskola 1 241 e/Ft
2008 évi III. Béla Szakképző Iskola 315 e/Ft

9. Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása
Kiadási pótelőirányzat
Eseti pénzbeni szoc.ellátás /szoc.pol.ell./ 483 e/Ft
Fedezete: Támogatásértékű műk.bev.fejezettől 483 e/Ft

10. Városi jegyző által gondozási szükséglet megállapítására működtetett 
szakértői bizottság támogatása
    Önkormányzati igazg.tev. 77 e/Ft
    Ebből személyi jutt. 58 e/Ft
               munkaa.t.jár 19 e/Ft
Fedezete: Támogatásértékű műk.bev.fejezettől 77 e/Ft

11. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat
      módosítása

a./ Részben önálló intézmények
   - Rendelőintézet
     Háziorvosi szolg /dologi k./. 61 e/Ft
     Ebből személyi jutt. -  51 e/Ft
               munkaa.t.jár -  29 e/Ft

                     dologi k. 141 e/Ft
     Fedezete : Intézményi működési bevétel 61 e/Ft
   - Járóbeteg szakellátás /Közcélú fogl./ 126 e/Ft
     Ebből személyi jutt. 107 e/Ft
               munkaa.t.jár 19 e/Ft
     Fedezete: Tám.ért.műk.bev.önkormányzattól 126 e/Ft

 - Móra Ferenc Városi Könyvtár /Közcélú fogl./ 279 e/Ft
     Ebből személyi jutt. 238 e/Ft
               munkaa.t.jár 41 e/Ft
     Fedezete: Tám.ért.műk.bev.önkormányzattól 279 e/Ft

b./ Polgármesteri hivatal
   - Közutak, hidak üzemeltetése 323 e/Ft
     Ebből: Tárgyi eszk.besz. 221 e/Ft
                 Dologi k. 102 e/Ft
    Fedezete: Kötbér,bírság bev. 323 e/Ft
   - Német Kisebbségi Önkormányzat / dologi k./ 450 e/Ft
     Fedezete:  Tám.ért.műk.bev.önkormányzattól 450 e/Ft
   - Város és községgazd. /dologi k./ 355 e/Ft
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     Fedezete: Int. műk.bevétel 355 e/Ft
   - Máshová nem s.kult.tev.
     Ebből: dologi k. 954 e/Ft
                Spec.c.tám. -  954 e/Ft
   - Önkorm.lakások felújítása
     Ebből: dologi k 347 e/Ft
                 felújítási k. -  347 e/Ft
    Átcsoportosítás miatti fedezet rendezés
    Működési célú hitel zárolás -   1 570 

e/Ft
    Felhalmozási célú hitel 1 570 

e/Ft

c./ III.Béla Szakképző Iskola 4 528 e/Ft
     Ebből személyi jutt. 858 e/Ft
               munkaa.t.jár 188 e/Ft
               dologi k. 3 482 e/Ft
    Fedezete: Tám.ért.műk.bev.elkül.alapoktól 614 e/Ft
                    Tám.ért.műk.bev.önkormányzattól 914 e/Ft
                    Működési c. pe.átvétel vállalkozásoktó 3 000 e/Ft

12. A Képviselő-testület 4/2009(II.26) ÖKT számú rendelete alapján a 2009.évi 
költségvetésről szóló 3/2009.(II.26.) ÖKT rendelet 11 §-ával jóváhagyott költségvetési 
szervek létszámkerete a csatolt 6.sz. melléklet szerint módosul.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2009. évi költségvetés 
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Szentgotthárd, 2009. június 12

                                                                                        Dr Dancsecs Zsolt
                                                                                                 Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
      /2009. sz. (---- )  ÖKT. rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II.26.)
ÖKT. rendelet /továbbiakban: rendelet/ módosításáról

1.§.

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

/1/ A  2009. évi költségvetés kiadási főösszege 2.278.477,5 e/Ft /2.sz., 3.sz.  melléklet  szerinti 
részletezéssel  a  módosított   előirányzat  34.963,5  e/Ft-al nő/.
A 2009.  évi  költségvetés  bevételi  főösszege  1.842.134,5 e/Ft  /4.sz.  melléklet  szerinti 
részletezéssel a módosított előirányzat 44 966,5 e/Ft-al nő/.

      A 2009. évi költségvetés hiánya 436.343 e/Ft-ban /4.sz. melléklet szerinti részletezéssel a 
módosított előirányzat 10 003 e/Ft-al csökken/.

2.§.

A rendelet 6.§. (5.) helyébe a következő lép:

/1/ Az általános tartalék - 2 303 e/Ft-al, 1 197 e/Ft-ra csökken /ebből polgármesteri keret 197 
e/Ft, katasztrófa alap 1 000 e/Ft, általános tartalék 0 e/Ft/, a működési céltartalék – 2.838 
e/Ft-tal 6.711 e/Ft-ra csökken.

3.§.

A rendelet egyebekben nem változik.

4.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Viniczay Tibor                               Dr. Dancsecs Zsolt
         polgármester                                                    jegyző 

Kihirdetés napja:
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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2009. június 24-i ülésére

Tárgy: Rendeletmódosítás (Önkormányzat vagyona)

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

A Képviselőtestület  a  209/2007.  sz.  határozatával  döntött  a  szentgotthárdi  1074/3  hrsz-ú, 
kivett  épület  (nyilvános  WC,  borszaküzlet)  megnevezésű  és  az  1074/4  hrsz-ú  közterület 
megnevezésű ingatlanok közötti telekalakítás végrehajtásáról.
Erre azért volt szükség mert a Nyilvános WC átalakítása-bővítése révén kialakult új épület 
átnyúlik  az  önkormányzati  tulajdonú  1074/4  hrsz-ú,  közterület  megnevezésű  földrészlet 
területébe, ezért szükségessé vált telekhatár-rendezés végrehajtása.

A telekhatár  módosításhoz  szükséges  változási  vázrajzok  elkészültek,  azokat  a  Körmendi 
Építésügyi  Hatóság   EP-290-3/2009.  számú  határozatával  jóvá  is  hagyta.  Mivel  a 
szentgotthárdi 1074/3 hrsz-ú ingatlanban az Önkormányzati 6/26 tulajdoni részarány mellett 
az  INTERSZIG  2000.  Kft.  20/26  tulajdoni  hányaddal  rendelkezik,  ezért  szükséges  a 
telekalakításról szerződést kötni. A szerződéskötésre a továbbiakban csak akkor kerülhet sor, 
ha  a  Testület  az  Önkormányzat  vagyonáról  szóló  4/2001.  (II.1.)  ÖKT  rendelet  1.  sz. 
mellékletének módosításához hozzájárul, amely melléklet a vagyonleltárt tartalmazza. 

II.
A Képviselő-testület  a  227/2008  és  a  254/2008.  sz.  határozatával  döntött  arról,  hogy  az 
1400/25 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlanából a Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 2. sz. alatti 
társasház tulajdonosai részére a „kérelemben megjelölt” területrészt értékesíti. Ezt követően 
az ingatlant felértékeltük és a Testület a 254/2008. sz. határozatában az eladási árat bruttó 
1.100.-Ft/m2-ben határozta meg.
A telekhatár módosításhoz szükséges változási vázrajzokat elkészítettük, azokat a Körmendi 
Építésügyi  Hatóság   EP-252-4/2009.  számú  határozatával  jóvá  is  hagyta,  de  a 
szerződéskötésre itt  is csak akkor kerülhet sor, ha a Testület az Önkormányzat vagyonáról 
szóló  4/2001.  (II.1.)  ÖKT rendelet  1.  sz.  mellékletének  módosításához  hozzájárul,  amely 
melléklet a vagyonleltárt tartalmazza. 

A vagyonrendelet  módosítására  azért  van  szükség,  mivel  a  1074/4  és  az  1400/25  hrsz-ú 
ingatlanok  „közterületként”  vannak  nyilvántartva,  ami  alapján  a  forgalomképtelen 
vagyonkörbe  tartoznak.  A szerződéskötéshez  az  a  területrész,  ami  eladásra  kerül,  már  a 
forgalomképes vállalkozói vagyon körébe kell, hogy tartozzon. Ezzel a változással az 1074/4 
hrsz-ú ingatlan alapterülete 760 m2-ről 737 m2-re csökken, az 1400/25 hrsz-ú ingatlané pedig 
9065 m2-ről 8698 m2-re csökken.
Ezt a változást kell a rendeleten átvezetni. 
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Javaslom  az  Önkormányzat  vagyonáról  szóló  többször  módosított  4/2001.  (II.1.)  ÖKT 
rendelet 1. számú mellékletének módosítását a szentgotthárdi 1074/4 és az 1400/25 hrsz-ú 
ingatlanok tekintetében.

Szentgotthárd, 2009. június 16. Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének /2009. (..) ÖKT rendelete 
az Önkormányzat Vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT  r. 

(Továbbiakban R.) módosításáról

1.§

A R. 1. sz. melléklete a szentgotthárdi 1074/4 és az 1400/25 hrsz-ú ingatlan tekintetében 
az alábbiak szerint módosul: 

Helyr. sz. Megnevezés Utca Teljes ter. 
(m2)

Önkorm. 
%

Önkorm. 
tul. (m2)

Bruttó ért. 
(eFt)

Becs. ért. 
(eFt)

1074/4 Közterület Mártírok u. 737 100 737 442.200 442.200
1400/25 Közterület Pável Á. 

ltp.
8698 100 8698 17396.000 17396.000

2.§
A R. egyebekben változatlanul érvényes.

3.§

Ez a rendeletmódosítás a kihirdetés napján lép hatályba.

Viniczay Tibor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester                                                              jegyző

Kihirdetve:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2009. június 24-i ülésére

Tárgy: Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása (Ipari park I. ütem) 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az SZGS Kft. - Szombathely Kossuth L. u. 2., képviseli: Vígh Gábor - kezdeményezésére és 
költségvállalása  mellett,  a  Képviselő-testület  110/2009.  számú  Képviselő-testületi 
határozatával a város helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének egységes 
szövegéről szóló, 28/2007.(lX.27.) ÖKT rendelet II. fejezetében foglalt, az Ipari park I. ütem 
területére  vonatkozó  helyi  építési  szabályzat  (továbbiakban:HÉSZ)  valamint  a  mellékletét 
képező szabályozási terv felülvizsgálatát tette lehetővé.

A szabályozási terv módosításának jóváhagyása előtt beszerzett, az államigazgatási szervek és 
a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Államigazgatási  Hivatal  Állami  Főépítésze  által  tett 
észrevételek a rendelettervezetben átdolgozásra kerültek. Az idevonatkozó szakmai anyagot 
az  Előterjesztés  1.  számú  melléklete  tartalmazza.  A Tervlap  a  rendelettervezet  I.  számú 
melléklete.

A legfontosabb változások a következők:
• A Füzesi útra való közvetlen útcsatlakozás tiltásának csak ezen telekre vonatkozó 

feloldása a Magyar Közút ÁKF Vas megyei Területi Igazgatósága előzetes kezelői 
hozzájárulása alapján.

• A megengedett legnagyobb építménymagasság csökkentése 7,50 m-ről 5,0 m-re.
• A terepszint alatti építési lehetőségre vonatkozó pont törlése.
• A Kolostor együttes páratlan településkép megjelenésének biztosítása érdekében a 

városi főépítésszel való egyeztetés előírása.

Kérem a rendelettervezet megvitatását és elfogadását.

Szentgotthárd, 2009. június 12.

Dr.Dancsecs Zsolt
         jegyző  
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Szentgotthárd város Önkormányzata Képviselő-testületének
… / 2009 (…) rendelete 

Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatának valamint szabályozási 
tervének egységes szövegéről szóló 28/2007 (IX. 27)sz. rendelete 

(továbbiakban R.) módosításáról .

1.§

(1) A R. 24.§. (1) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő bevezető mondat lép:

(1) „A     jelű kialakult építési övezet előírásai:”

(2)  A R.  24.§.(1)  bekezdését  követően a  következő új  (2)  bekezdés  illesztendő be,  az 
eddigi (2) bekezdés számozása pedig (3)-ra változik. 

(2) „A     jelű kialakult építési övezet előírásai:

a)A kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2

A Füzesi útra új útcsatlakozás csak a 022/10 hrsz. telekről létesíthető.
b)A beépítési mód szabadonálló.
c)A beépítettség legnagyobb mértéke 40% lehet.
d) A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság 4,5/5,00m.
e)A beépítés feltétele a teljes közművesítettség.
f)A zöldfelület legkisebb mértéke 20%.
g)A  működéshez  szükséges  előírt  számú  gépkocsi  elhelyezésénél  a  város  

23/2006.(IV.27.) számú parkolási rendelete szerint kell eljárni.
h)A tervezett  építési  munkák engedélyezési  terveihez  a  városi  főépítész  véleményét  
csatolni kell.”

2.§

(1) A R. 33. §. (3) bekezdés helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:

„ (3) Az árvízvédelmi töltés mentett oldalán a töltéslábtól számított 10,0m-en belül fix  
magasépítmény, nyomóvezeték vagy földkábel nem, csak út, parkoló helyezhető el, amelyet  
árvíz esetén a hatóság igénybe vehet és ez ellen kártérítési követelménnyel fellépni nem 
lehet.”

126

GKSZ
 K1

SZ 40
7,5 3000

GKSZ
 K2

SZ 40
5,0 3000



(2) A R. 33. §. (4) bekezdés helyébe az alábbi (4) bekezdés lép:

„ (4) Az árvízvédelmi töltés mentett oldalán a töltéslábtól számított 110,0m-en belül építési  
tevékenység tervezése és kivitelezése a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozóműszaki szabályok szerint  
végezhető.”

3.§.

A R. egyebekben nem változik.

4.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba .

……………………… ………………………
Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
polgármester jegyző
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1.sz. melléklet
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2009. június 24-i ülésére

Tárgy:  Helyi  építési  szabályzat  és  szabályozási  terv  módosításának  kezdeményezése 
(Aquapark és környéke) 

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata az Önkormányzati Minisztérium kezelésében 300 Millió 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a 2008. évi költségvetés általános tartalékának 
előirányzatából a szentgotthárdi fürdőfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati támogatásra. A 
felhasználásra  vonatkozóan  a  benyújtott  projektjavaslat  alapján  Támogatási  Szerződés 
született 2009. április 7–én. A szerződés értelmében a támogatás felhasználását 2010. június 
30-ig kell teljesíteni. A projektjavaslat egyik meghatározó, jelentős eleme a fürdő szabadtéri 
fejlesztése  -  strand  kialakítása  a  meglévő  fürdőkomplexumhoz  kapcsolódóan,  átjárható 
módon, de külön belépési lehetőséggel is a csak a strandrészt látogatók számára.
Az  elképzeléseket  több  fordulóban,  a  Gotthard  Therm  Kft  bevonásával  alakítottuk  ki, 
melyeket a 2009.05.28 –án elkészült és bemutatott  elvi beépítési javaslat  (1.sz. melléklet) 
foglalt össze és mutatott be. Az abban szereplő, vezetői döntéssel jóváhagyott, megvalósítani 
kívánt  műszaki  tartalom  indokolja  a  Helyi  építési  szabályzat  és  szabályozási  terv 
módosításának kezdeményezését.
Az  előzetes  egyeztetések  eredménye  lehetővé  teszi,  hogy  az  eljárást  a  lehető 
legidőtakarékosabb  módon,  ún.  egykörös  eljárásban  folytassuk  le,  tekintettel  arra,  hogy 
területfelhasználási  egységen belüli,  zöldfelület  megszüntetése a cél.  Ebben a  rendszerben 
minden szakhatóságot  a  kész  anyaggal  kell  megkeresni,  és  a  szakhatóságoknak 30  napos 
válaszadási  határidő  áll  rendelkezésükre,  melyet  esetleges  szakhatósági  egyeztetések  és 
záróvéleményezés követ.

Tehát  a  tervezett  fejlesztés  a  12/1.,  12/3.,  02.  és  04/7.  hrsz-ú  ingatlanokat  érinti  (2.sz. 
melléklet)  a 12/3. hrsz-ú telek teljes területét, a 02. és a 04/7. hrsz-ú telkek egy részét.[ A 
fejlesztés egységes egész lévén a 02. és 04/7. hrsz-ú telkek adott részét, illetve a 12/3. hrsz-ú 
telek  teljes  területét  telekegyesítés  révén  a  12/1.  hrsz-ú  telekkel  össze  kell  vonni. 
(3.sz.melléklet)] 

Az érintett terület, a területen levő telkek terület-felhasználásának lehetőségét a Szentgotthárd 
város helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének egységes szövegéről szóló, 
28/2007.(lX.27.)  ÖKT  rendelet  Vlll.  fejezetébe  foglalt,  az  AQUAPARK  és  környékére 
vonatkozó helyi építési szabályzat (továbbiakban:HÉSZ) valamint a mellékletét képező, az 
ARCHIGRAF Bt. által 970-1/2000. törzsszámon készített szabályozási terv határozza meg. 

A hatályban levő HÉSZ és a szabályozási terv a 12/3. hrsz-ú földrészletet a beépítésre nem 
szánt terület, zöldfelület övezetébe sorolja. A HÉSZ 113.§(3) bekezdése szerint zöldfelületen 
csak a pihenést szolgáló építmények helyezhetők el, vendéglátó és a terület fenntartásához 
szükséges épületek nem, az országos településrendezési  és építési  követelményekről  szóló 
253/1997.(Xll.20.)  Komr.  rendelet  (továbbiakban:OTÉK)  27.§(5)  bekezdése  értelmében 
mindössze a földrészlet területének legfeljebb 2 %-os beépítettségi mértékéig. 
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A St.Gotthard Spa&Wellness fürdő szabadtéri fejlesztésére vonatkozóan elvi beépítési javaslat 
készült. Az ebben megfogalmazott, ütemezetten megvalósuló fejlesztések – külső medencék 
és vízgépészetük,  öltözők,  zuhanyzó és WC-blokk,  egyéb kiszolgáló helyiségek,  beléptető 
rendszer,  kerítés,  pihenést szolgáló egyéb szabadtéri  élményelemek, járdák,  dísztó (esetleg 
külső  gyógyvizes  medence)  -  mind  rendeltetésük,  mind  kiterjedésük  vonatkozásában 
meghaladják a területrendezési eszközökben biztosított lehetőségeket. A jelenlegi szabályozás 
a 12/3. hrsz-ú telek és a 12/1. hrsz-ú telek összevonását sem teszi lehetővé

Előbbiek okán a HÉSZ és a szabályozási terv módosítására van szükség, a termálfürdő és  
létesítményeinek  elhelyezésére  szolgáló  terület-felhasználás  lehetőségének  a  12/3.  hrsz-ú 
földrészletre vonatkozó kiterjesztésével.

A termálfürdő és létesítményeinek elhelyezésére szolgáló terület-felhasználás kiterjesztéséből 
adódó, településrendezési szinten megoldandó feladat a jelentkező többlet személygépkocsi 
parkolók helyének meghatározása.

A HÉSZ 117.§(6) j.) pontjában megfogalmazott jelenlegi megoldás a következő: a gépjármű 
várakozóhelyeket a telken belül, illetve a Rába északi partján elhelyezkedő 02243/3. hrsz-ú 
telken belül kell biztosítani.
 
Tekintve  a  fürdőfejlesztésre  rendelkezésre  álló  terület  korlátait  a  telken  belüli  további 
várakozóhelyek kialakítására nincs lehetőség. 
  
Ugyanakkor  -  mivel  az  aktuális  fürdőfejlesztés  a  meglévő  termálfürdőtől  elkülönítve, 
elsődlegesen  az  István  király  utcai  megközelítéssel  használható,  részben  a  megszüntetett 
strandfürdő  funkciójának  pótlására  is  irányul  -  ezen  vendégek  részére  a  Rábától  északra 
kijelölt  területen  sem lenne  célszerű  a  gépjármű várakozóhelyek  kialakítása.  A leírtakból 
következően  átgondolandó  a  szabadtéri  strandterületet  a  meglévő  fürdő  használata  nélkül 
igénybe  vevők  parkolási  lehetőségének  biztosítására  szánt  területek  helye.  Célszerűnek 
látszana a 04/3 hrsz terület e célra történő kijelölése, a terület azonban magántulajdonban van, 
beékelődik  a  Termálfürdő  és  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő,  a  fürdőtől  K-re  eső 
fejlesztési területek közé.

Javasoljuk,  hogy  a  HÉSZ  és  a  szabályozási  terv  módosítása  keretében  az  aktuális  
fejlesztéshez  szükséges  várakozóhelyek  biztosítására  a  Termálfürdő  István  király  utca 
környezetében kerüljön sor. 

A HÉSZ  és  a  szabályozási  terv  módosításának  tervezési  feladataira  ajánlatot  kértünk  az 
eredeti terveket készítő ARCHIGRAF Bt-től. Ajánlatuk szerint a tervezési munka előirányzott 
bekerülési költsége: 450.000- forint + 20% ÁFA= bruttó 540.000.- forint. 
 
      
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
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Határozati javaslat

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a város 
helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének egységes szövegéről 
szóló, 28/2007.(lX.27.) ÖKT rendelet Vlll. fejezetébe foglalt, az AQUAPARK és 
környékére vonatkozó helyi  építési  szabályzat  (továbbiakban:HÉSZ) valamint  a 
mellékletét képező, az ARCHIGRAF Bt. által 970-1/2000. törzsszámon készített 
szabályozási terv módosítását az alábbiak szerint:   

                  
                 Meg kell vizsgálni a termálfürdő és létesítményeinek elhelyezésére szolgáló   
                  terület-felhasználás lehetőségének a 12/3. hrsz-ú földrészletre vonatkozó  
                  kiterjesztését.

         Meg kell vizsgálni a Termálfürdő István király utca felőli környezetében személy- 
         gépkocsi várakozóhelyek kialakításának lehetőségét, legfeljebb a Termálfürdő 
         aktuális fejlesztéshez kapcsolódó parkoló-számmal.     
          
         A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításához kacsolódó tervezési  
         feladatok elvégzésére az eredeti terveket készítő ARCHIGRAF Bt-t kell felkérni, a
         módosítás költségeit a Képviselő-testület biztosítja. A tervezési munka előirány-

zott bekerülési költsége: 450.000.- Ft + 20 % ÁFA=  540.000.-Ft.
   

Határidő: a tervezési munkálatok elrendelésére azonnal.
                a tervek elkészítésére: ------- 
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

Szentgotthárd, 2009. június 12.

  Fekete Tamás
        műszaki irodavezető

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt
          jegyző
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1.sz. melléklet
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2.sz. melléklet
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3.sz.melléklet
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ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület 2009. június 24-i  ülésére

Tárgy : S7 gyorsforgalmi út előzetes környezeti tanulmánya

  
                                                 Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat-dunántúli  Környezetvédelmi  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség  6729-
1/1/2009.  sz.  levelében  „a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati 
engedélyezési  eljárásról  szóló,  módosított  314/2005.(XII.25.)  Kormányrendelet  – 
továbbiakban  Kormányrendelet  –  „Nemzetközi  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás”  –ára 
vonatkozó 12 – 16 §-ok értelmében a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi  hatósági 
és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló,  módosított  347/2006.(XII.23.) 
Kormányrendelet 4. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével állásfoglalás kérése 
céljából kereste meg Szentgotthárd Város jegyzőjét. Ennek alapján a jegyzői állásfoglalást ki 
kell  majd adnunk. 
Kaptunk azonban egy elektronikus levelet is a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szombathely Levegő- és Zajvédelmi Osztályától
 a következő szöveggel: 

>
> 2009. június 9-én kelt 6729-1/1/2009. számú megkeresésünkben kértük a
> 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti szakvéleményüket az osztrák
> hatóság által a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak megküldött, S7
> gyorsforgalmi út keleti szakaszának előkészítő eljárásával kapcsolatosan.
> Az osztrák fél megkeresésében arról kéri a Minisztérium álláspontját, hogy
> Magyarország részt kíván-e venni a beruházás nemzetközi engedélyezési
> eljárásában (legyen-e nemzetközi eljárás az Espoo-i Egyezmény szerint).
>
> Az előzetesen megküldött dokumentációk alapján erre az érintett lakosság
> is észrevételeket tehet, melynek érdekében a megkeresésre vonatkozó
> információkat és a megküldött dokumentációkat a Felügyelőség honlapján
> elérhetővé tettük. Figyelembe véve az osztrák fél által megadott határidőt
> (mely már meghosszabbításra került), a honlapunkon a lakossági
> észrevételek beküldésének határidejét 2009. június 29-ben határoztuk meg.
>
> Mivel feltehetően a Felügyelőség honlapját lényegesen kevesebb érintett
> olvassa, szeretnénk megkérni az Önkormányzatot, hogy a város honlapján
> szerepeltesse az eljárásra vonatkozó észrevételezési lehetőséget, egy a
> felügyelőség honlapjára mutató hivatkozással. A felügyelőség honlapjának
> érintett oldalára mutató cím a következő: http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/
>
> Amennyiben az eljárással kapcsolatosan bármilyen kérdés merülne fel,
> szívesen állunk rendelkezésükre!
>
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> Üdvözlettel:
> Bencsics Atiila
> osztályvezető

A levélben leírtakra tekintettel amennyiben a lakosság tehet észrevételeket a tervezetre, 
akkor véleményünk szerint a lakosságot képviselő önkormányzati képviselő – testület is 
tehet – előterjesztésünkkel erre szeretnénk lehetőséget adni a T. Képviselő – testületnek. 

Ami az ügy érdemi részét illeti:
Az  M8  gyorsforgalmi  úthoz  osztrák  oldalon  kapcsolódó  S7  gyorsforgalmi  út  keleti 
szakaszához tartozó Dobersdorf- Heiligenkreuz települések közötti szelvények előzetes 
környezeti  tanulmányát hivatalunknak DVD formátumban megküldték. A környezeti 
tanulmány  bárki  részére  elérhető  a  Környezetvédelmi  Felügyelőség  honlapján  is 
elérhető a következő helyen:  
http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/     

Az 1. számú mellékletbe bemásoltuk azt az oldalt, amelyen a tervezett nyomvonal látszik. 
Szentgotthárd  város  szerkezeti  terve  tartalmazza  a  tervezett  M8  gyorsforgalmi  út 
nyomvonalát,  bemutatja  azt,  hogy a  Rábafüzes  városrészi  útszakasz   az  ausztriai  oldalon 
kiépítendő  S7  gyorsforgalmi  úttal  hol  kapcsolódik.  A  2.  számú  melléklet  az  M  8 
gyorsforgalmi  út  nyomvonalát  jelöli  Szentgotthárd  településszerkezeti  terve  szerint.  A 
megküldött előzetes tájékoztató tervanyag, hatástanulmány  ezek szerint megfelel a szerkezeti 
tervünkben meghatározott nyomvonallal, azzal egységben van. 
Miután  Szentgotthárd  terveiben  szerepel  a  város  határában  átmenő  M8 gyorsforgalmi  út, 
annak zaj- és rezgésvédelmet érintő hatásai érintenek bennünket. Az út ausztriai oldalán a 
most  látott  nyomvonalon  folytatódó  autópályaszakasz  zaj-  és  rezgésvédelmi  szempontból 
valószínűleg kevésbé érint minket. 
Mindezek alapján szakmai kifogásunk a tervezett nyomvonal miatt a rendelkezésünkre álló 
információk alapján nincsen.

A T.  Testület  azonban  a  szakmai  szempontokon  túl  esetleg  más  szempontok  alapján  is 
mérlegelhet. 

Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete   az  ausztriai  S7 
gyorsforgalmi  út  keleti  szakaszához  tartozó  Dobersdorf-Heikigenkreuz 
települések  közötti  szelvények előzetes  környezeti  hatástanulmányával 
kapcsolatos tájékoztatót  megismerte. 

Határidő : azonnal
Felelős :   Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2009. 06. 15.
                                                          
                                                                                                      Fekete Tamás     
Ellenjegyzem :                                                                         műszaki irodavezető 
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1. számú melléklet
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2.számú melléklet
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. június 24-i ülésére

Tárgy: Földhasználati szerződés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  és  a  Gotthárd  Therm Kft.  között  2007.  július  25-én 
földhasználati  szerződés  került  aláírásra  a  szentgotthárdi  ingatlan-nyilvántartásban  12 
helyrajzi szám alatt felvett ingatlan tekintetében.

Hivatkozott szerződés 2008. évben módosításra került, amikor is a Képviselő-testület döntése 
(306/2007.  ÖKT.  határozat  -  mellékeljük)  értelmében  a  földhasználati  díjat  2008.  évre 
520.000,- Ft + ÁFA összegben határozta meg. 

Mivel  a  földhasználati  díj  összege  a  szerződés-módosítás  szerint  csak  2008.  évre  került 
meghatározásra, szükséges a 2009. évi díjról a Képviselő-testületnek dönteni.
Javasoljuk a  T.  Képviselő-testületnek,  hogy a  földhasználati  díjat  2009. évre változatlanul 
520.000,- Ft + ÁFA összegben határozza meg.

A szerződés-módosításhoz a szerződés tervezetet az előterjesztéshez mellékeltük.
Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  tárgyában  dönteni 
szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd – Therm Kft és az 
Önkormányzat  közötti,  a  szentgotthárdi  12  helyrajzi  számra  létrejött  földhasználati 
megállapodás  földhasználati  díjra  vonatkozó  részét  a  2008.  évtől  évi  520.000.-  Ft  +ÁFA 
összegben  határozza  meg,  egyben  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  mellékelt  szerződés 
módosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Dr. Gömbös Sándor Ügyvezető Igazgató

Szentgotthárd, 2009. június 10.

                                                                               Viniczay Tibor
                                                                                 Polgármester
Ellenjegyzéás:
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1. sz. melléklet

FÖLDHASZNÁLATI  SZERZŐDÉS  MÓDOSÍTÁSA,

mely létrejött egyrészről  Szentgotthárd Város Önkormányzata /9970 Szentgotthárd, Széll 
K.  tér  11.,  statisztikai  számjele:  15421481-7511-321-18,  képviseli:  Viniczay  Tibor 
polgármester/, mint földtulajdonos (a továbbiakban: földtulajdonos),

másrészről a Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság /cégjegyzékszáma: Cg. 18-09-105495. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 
11.,  önálló  cégjegyzésre  jogosult  képviselője:  Dr.  Gömbös  Sándor  ügyvezető/,  mint 
földhasználó (a továbbiakban: földhasználó)

szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1./  A  szerződő  felek  egyezően  adják  elő  azt,  hogy  az  ingatlan-nyilvántartásban  a 
szentgotthárdi  12  helyrajzi  szám  alatt  felvett  ingatlanon  a  szerződés  mellékletét  képező 
vázrajz által jelölt helyeken 6482 m2 kiterjedésű területre nézve 2007. évi július hó 25. napján 
földhasználati szerződést kötöttek egymással.

A felek megállapodása alapján a földhasználati jog kezdő időpontja 2007. július 09., míg a 
szerződés tárgyát képező jogosultság a földhasználati szerződés 3.) pontjában megjelölt, 12/A, 
12/B és 12/C helyrajzi számú épületek fennállásáig tart.

2./ A jelen módosító szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy a földhasználati jog 
ellenértékét  2009.  évre  -  a  Szentgotthárd  Város  Képviselő-testülete  …./2009.  számú 
határozata ………. pontja alapján - nettó …………...-Ft +áfa, azaz nettó …………………
.forint + ÁFA összegben határozzák meg.

3./  A szerződő  felek  kölcsönösen  kijelentik  azt,  hogy  a  2007.  évi  július  hó  25.  napján 
megkötött  földhasználati  szerződést  egyebekben  módosítani  nem kívánják,  azt  -  az  ezen 
módosító okiratban nem érintett részeiben - változatlan tartalommal hatályban tartják.

Kelt  SZENTGOTTHÁRDON, 2009. évi június (VI.) hó …….. napján.

………………………………                                   ……………………………….
       Szentgotthárd Város                                                   Gotthárd-Therm  Kft.
         Önkormányzata                                                               földhasználó
          földtulajdonos

Előttünk, mint  TANÚK előtt:
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. június 24-i ülésére

Tárgy: Gotthárd-Therm Kft. Alapító Okiratának módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület!

I.
A legutóbbi testületi ülésen felmerült, hogy a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-
os tulajdonát képező Götthárd-Therm Kft Alapító Okiratát ki kell egészíteni a pótbefizetésre 
vonatkozó előírásokkal. Mindez a kft részére átadandó 100 millió Ft kapcsán merült fel. 
A pótbefizetés szabályozása a gazdasági társaságokról szóló törvényben a következő: 

120. § (1) A társasági szerződés feljogosíthatja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére 
pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára. A szerződésben meg kell határozni azt a 
legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés teljesítésének 
módját, gyakoriságát, ütemezését, valamint a visszafizetés rendjét. A pótbefizetés összege a tag 
törzsbetétjét nem növeli. 
(2) A pótbefizetési kötelezettséget - ha a társasági szerződés ettől eltérően nem rendelkezik - a törzsbetétek 
arányában kell meghatározni és teljesíteni. A pótbefizetés a törzsbetétek teljes befizetése előtt is előírható. 
(3) A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a 14. § és a 138. § 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az üzletrész vételárából le kell vonni a 
nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a társaságot illeti meg. 
(4) A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a - visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben 
(150. §) szereplő - tagok részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetétek teljes befizetése 
után kerülhet sor. Nem kell visszafizetni a saját üzletrészre jutó pótbefizetést. 

Mindezek  alapján  készült  az  1.  számú melléklet  szerinti  tervezet,  melyet  majd  az  eljáró 
ügyvéd feladata a Kft Alapító Okiratába beilleszteni. A melléklet a 2006. évi  V. Tv. 6. számú 
mellékletében közölt minta alapján készült.

II.
Dr.  Gömbös  Sándor,  a  kft  ügyvezetője  ismételten  jelezte,  hogy  a  Gotthárd-Therm  kft 
felügyelő bizottságából 2 lemondott tag helyét a tulajdonos nem töltötte be, így a Felügyelő 
bizottság működésképtelen. 
A kialakult helyzetet sürgősen orvosolni szükséges. Kérem, hogy a T. Testület a felügyelő 
bizottságba két tagot választani szíveskedjen!

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  alapító  okirat  módosítását  elfogadni 
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1.)  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  100%-os önkormányzati 
tulajdonban lévő Gotthárd-Therm Kft Alapító Okiratát az Előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint egészíti ki és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős : Viniczay Tibor polgármester
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2.)  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  100%-os önkormányzati 
tulajdonban lévő Gotthárd-Therm Kft Felügyelő Bizottságában megüresedett  két  helyre az 
alábbi tagokat választja: 
…………………………….
…………………………………

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős : Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd 2009. június 17.

Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                                            Jegyző
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1. számú melléklet

8. Pótbefizetés
8. 1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára
a) pótbefizetést előírhat.
b) pótbefizetést nem írhat elő.
8. 2. 33    A pótbefizetés legmagasabb összege: ................... 
.......................................................................................................... Ft.
8. 3. 34    A pótbefizetés teljesítésének módja: 
a) pénzbeli hozzájárulás.
b) nem pénzbeli hozzájárulás.

 
8. 4. 36    A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.
8. 5. 37    A pótbefizetés legfeljebb
a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó 
taggyűlésen
b) üzleti évenként ............................................................... ............................ alkalommal írható elő 
(pótbefizetés gyakorisága).
8. 6. 40    Pótbefizetés
a) azonnali teljesítési kötelezettség
b) legfeljebb.................... hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő (pótbefizetés 
ütemezése).
8. 7. 43    A pótbefizetés visszafizetése
a) a teljesítés módja szerint
b) készpénzben
történik.
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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2009. június 24.-i ülésére

Tárgy: Lakáskoncepció felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

I.
Az elfogadott lakáskoncepció megvalósulása

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 291/2005. sz. határozatával új lakáskoncepciót fogadott 
el, amely megvalósulásáról évente kell beszámolni (lakáskoncepció 1. sz. melléklet).

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  lakáskoncepciója  a  legnagyobb  figyelmet  az 
önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja. Szükségesnek látta az önkormányzati bérlakásokra 
vonatkozó szabályozás  átalakítását.  Az előterjesztésben  áttekintjük  a  koncepció  előírásait,  majd 
pedig azok teljesüléséről számolunk be.

A koncepcióként elfogadott döntések és teljesülésük:

1.) Az önkormányzati  bérlakások szociális  alapon csak az  arra  ténylegesen  rászorulók számára 
utalhatók ki.
A műszaki iroda 2009. év januárjában kezdeményezte a lakásigénylések felülvizsgálatát, aminek 
következtében  16 lakásigénylő nem kérte a  lakásigénylésének megújítását,  így ők  a  listáról 
törlésre kerültek, amiről tértivevényes levélben értesítettük is őket. Jelenleg szociális alapon 34 
lakásigénylőt tarunk nyilván, akik közül 8 nem szentgotthárdi lakos. 
Szociális  szintet  meghaladó jövedelem miatt  4  db.,  munkakörhöz kapcsolódóan pedig 3 db. 
lakásigénylést tartunk nyilván.
Megüresedő lakás kiutalásakor nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy lehetőleg a régebb óta 
lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása (természetesen a 
lakásigénylővel együttköltöző családtagok számához és a rendelkezésre álló szobák számához 
igazodóan). 

A szociális alapon kiutalt bérlakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell 
vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata.
A bérlők jövedelmi helyzete a lakások bérletéről szóló rendeletünk alapján az idei évben is 
felmérésre  került.  Az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat,  mint  ingatlankezelő  által  a 
kitöltendő űrlap a  februári  hónapban a  Lakások Bérletéről  szóló rendeletben leírtak alapján 
kiküldésre  került,  amelyet  a  bérlőknek  március  hó  31-ig  kellett  a  Műszaki  iroda  részére 
visszajuttatniuk.
A 2006. évi jövedelmi viszony felmérésekor a nyilatkozatok és igazolások leadásakor tapasztalt 
hiányosságok és késedelmek szankcionálása végett meghozott rendeletmódosítás következtében 
-  ahogy a  tavalyi  évben is  -  a  bérlők  jelentős  része  a  megadott  határidőn belül  teljesítette 
ezirányú kötelezettségét. „Csupán” 8 bérlőnek kellett 2009. április 1-től - a lakások bérletéről 
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szóló rendelet szerint a lakbér mértékét 100%-kal megemelni - ezen bérlők nagy  része tavaly 
sem teljesítette ezirányú kötelezettségét. Ez a létszám az évek során csökkenő tendenciát mutat.

Néhány esetben a beérkezett igazolások alapján ebben az évben is vannak ellentmondások az 
igazolt  jövedelmek  és  „rezsiszámlák”  összege  között,  aminek  következtében  beidézzük  az 
érintett bérlőket a körülmények tisztázása érdekében. Többeknél is fel kell tennünk a tavaly is 
oly sokszor feltett kérdést:  mutassák meg, hogy lehet a becsatolt  számlákból kiolvashatóan 
többet költeni a rezsire, mint amennyi jövedelmet igazoltak felénk? 

A jövedelmi  viszony felmérését  követően megállapított  lakbérek  módosítását  –a  Műszaki  iroda 
tájékoztatása alapján – az Önkormányzati Közszolg. Vállalat, mint ingatlankezelő közli a bérlőkkel. 

2.)  A lakások  bérletéről  szóló  rendeletünk  tartalmazza,  hogy  a  bérlő  a  lakását  felújíthatja, 
korszerűsítheti. Ebben az esetben az ingatlankezelő és a bérlő külön megállapodást köt. 
Az ilyen megállapodás megkötésére nem volt igény az elmúlt évben.
 
3.)A lakáskoncepcióban megfogalmazottakkal ellentétben idén sem valósult meg az anyagi fedezet 
biztosítása a bérlakás felújításokra:
A költségvetés tervezésénél pedig a testület az üzlethelyiségek felújítására és a lakások felújítására 
külön-külön  kezelendő  összegeket  törölte  és  csak  a  lakások  felújítására  tervezett  a  tavalyi 
5.000.000. Ft helyett 3.000.000.-Ft-ot határozott meg. (Holott ez a tavalyi összeg is nagyon kevés a 
lakások számához viszonyítva)
Ez a 3.000.000.-Ft felújítási alap a 248 db. önkormányzati lakáshoz viszonyítva éves szinten kb. 
bruttó  12.100.-Ft/lakás  –  egy  olyan  időszakban,  amikor  az  évek  óta  elmaradó  felújítások 
következtében a lakásállomány állapota folyamatosan romlik.
A VÉ-KO terv Bt-vel 2008-ban felmérési- felújítási tervet készíttettünk 4 tisztán Önkormányzati 
tulajdonban lévő társasházra: Széll K. tér 15., Széchenyi u. 5., Széchenyi u. 18., és a József A. u. 1.. 
Ez teljes körű, külső-belső felújítást foglal magába (szigetelés, villany-, víz-, és gázszerelés, ajtók 
ablakok  cseréje,  tetőfedés  vakolatjavítás,  burkolatok,  parketta  cseréje  stb),  Mindez  az  általuk 
elvégzett kalkuláció szerint a Széll K. tér 15. (3 épületrészből tevődik össze) ingatlan tekintetében 
27 millió, a Széchenyi u. 5. 48 millió, a Széchenyi u. 18.  21 millió, a József A. u. 1.  17 millió 
forintba kerülne.  
Természetesen  ezeken  az  ingatlanokon  kívül  vannak  további  előbb  –  utóbb  felújításra  szoruló 
lakóházaink, pl. Alkotmány u. 57., Ady E. u. 6., József A. u. 29., Május 1. u. 2., Széll K. tér 19
A József A u. 33. szám alatti „romos” állapotú ingatlanra vételi, csere igények jelentkeztek, így 
ennek az ingatlannak a sorsa a jövőben megoldódhat, vagyis létezhet megoldás. Jelenleg az érintett 
tömbterületre  vonatkozóan a  szabályozási  terv Képviselő-testület  általi  elfogadás  előtti  fázisban 
van.

A lakások  felújításához  szükséges  fedezet  előteremtésének  egyik  lehetősége  –ha  már  az  éves 
költségvetésben a Testület továbbra sem tud erre a célra megfelelő összeget biztosítani – a lakások 
értékesítése,  illetve  az  ebből  származó  bevételekkel  azonos  felújítási  alap  létrehozása.  További 
lehetőségek is adódhatnak természetesen a fedezet megteremtésére pl. pályázat útján, vagy építési 
vállalkozó, befektető bevonásával. 

A  Képviselő-testület  2009.  évi  költségvetésben  20.400.000.-Ft  összegben  tervezett  lakások 
értékesítését,  aminek  következtében  a  kijelölt  lakások  vonatkozásában  az  értékesítésről  szóló 
ajánlatok kézbesítésre kerültek, aminek következtében eddig 2 bérlő jelezte, hogy a kínált vételáron 
nem kívánja megvásárolni az által  bérelt  lakást,  de a bérleti  jogviszonyt az eddigi  feltételekkel 
továbbra is fenntartja.
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A vagyongazdálkodási  irányelvek  felülvizsgálatában  is  foglalkoztunk  a  lakások  értékesítésével, 
valamint az értékesítésből befolyt összegek felhasználhatóságáról, amit bizonyos lakások esetében 
csak meghatározott célokra lehetne fordítani. Az értékesítés alatt lévő 6 db. lakás közül csak egy 
lakást érint ez az 1993. évi LXXVIII. Törvény 62. §-nak  rendelkezése, mivel a többi lakás nem 
állami tulajdonból került önkormányzati tulajdonba.
Az előbbiekben említett rendelkezés a lakások elidegenítésének szabályairól szóló 16/2000. (III.30.) 
rendelet átdolgozásakor, 2008. decemberében beépítésre került.

1993.  évi  LXXVIII.  Törvény kimondja,  hogy lakásértékesítés  esetén  az  abból  befolyt  összeget 
elkülönített  számlán  kell  kezelni  és  csak  meghatározott  célokra  lehet  felhasználni,  amelyek  az 
alábbiak:
a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására, 
b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére, 
c) város rehabilitációra, 
d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására, 
e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására, 
f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére, 
g)  a  lakáscélú  állami  támogatásokról  szóló  külön  jogszabály  szerinti  pályázati  önrész 
finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is, 
h) a 34. § (3) bekezdésében említett önkormányzati lakbértámogatás nyújtására, továbbá 
i) az állampolgár tulajdonában álló lakásra - ideértve az államosított lakást is - 1953. április 1. napja 
előtt  bármilyen  jogcímen,  illetőleg  azt  követően  a  lakásügyi  hatóság  kiutaló  határozata  alapján 
létrejött lakásbérlet (a továbbiakban: kényszerbérlet) felszámolására használhatja fel. A felhasználás 
részletes szabályait önkormányzati rendeletben kell meghatározni.” 

4.)A  szociális  alapon  bérbe  adott  lakás  kiutalásakor,  a  lakásbérleti  szerződés  megkötésének 
előfeltétele a szociális helyzet felmérése, amely minden esetben megtörténik, nemcsak az igénylés 
benyújtásakor. 
Az együttműködés a Műszaki iroda és a Hatósági és Okmányiroda között folyamatos.

II.
Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell tartani. 
A T. Testület a 2008. márciusi ülésen gyökeresen módosította a lakáscélú támogatásokról szóló 
12/1998. (III.26.) ÖKT. rendeletet, amely alapján végső soron –a rendszer felfutását követően - 
évente 30 első lakáshoz jutót tudunk támogatni.  
Az elfogadott támogatási struktúra alapján a 2009. évi költségvetésben 1.000.000.-Ft-ot, 2010-ben 
2.000.000.-Ft-ot, és azutáni években 3.000.000.-Ft-ot kell erre a célra elkülöníteni.
(Természetesen a támogatottak létszámának bővítése-, vagy a támogatási összegek növelése céljára 
ezek az összegek növelhetők.)
A lakáskoncepcióban  megfogalmazottak  szerint  módosításra  került  a  lakáscélú  támogatásokról 
szóló 12/1998. (III.26.) ÖKT. rendelet.

III.

1.) Sajnos az elmúlt időszakban sem valósult meg az újabb bérlakások építése. A volt Farkasfai 
iskola lakásokká történő átalakítási  tervei készen állnak,  továbbá a  Vas Megyei Önkormányzat 
ajánlotta fel térítésmentesen átadásra a Sztg. Baross G. u. 8. sz. alatti lakóházat (melyben 5 lakás 
található),  amennyiben az Önkormányzat vállalja annak felújítását  és 2 lakás felett kizárólagos 
kiutalási  jog  biztosítását,  valamint  a  többi  lakásban  is  lehetőleg  egészségügyi  dolgozók 
elhelyezését.
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A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell megvalósítani. 
Továbbra is elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati bérlakáspiac mobilizálása.

IV.
Fiatalok lakáshoz segítésének új önkormányzati rendje:
Szentgotthárd Város 2007-ben elfogadott ifjúsági koncepciója is több feladatot meghatározott a 
fiatalok lakáshoz jutásának segítése érdekében. Ennek alapján kidolgoztunk egy új rendszert, amit a 
lakáskoncepcióba be is emeltük.
Amennyiben ezt meg tudnánk valósítani, akkor egy minőségileg új helyzet jönne létre és többféle 
segítség is várná azokat, akik erre rászorulnak. 
A modell  ugyan három részből  áll  és  egymáshoz kapcsolódik,  amiből  az  „Első lakáshoz  jutók 
támogatásának  új  rendszere”  már  megvalósításra  került,  további  két  rész  a  „Fiatal  Házasok 
Otthona” (FHO) és az „Első lakáshoz jutók előtakarékosságának támogatása” a koncepció részét 
képezik.

Ezek az elképzelések  új és talán hatékony rendszert vetítenek előre.
Nem foglalkozik még a szociálisan rászorulók segítésével – azokkal, akiknek nincsen esélyük saját 
lakáshoz jutni, de lakhatásukkal foglalkozni kell. Nem foglalkozik még az építési telkeket szerzők 
támogatásával és remélhetőleg kapunk még újabb ötleteket is a T. Testülettől.

V.

Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása a Szentgotthárd – Máriaújfalu közötti részen a 
Kis u. északi oldalán, azonban ez csupán önkormányzati forrásból nem oldható meg.
 A területekre  vonatkozó  út-  és  közműterveket  elkészíttettük,  a  kivitelezésükre  jogerős  építési 
engedéllyel rendelkezünk. 
Építési  telkek kialakítása  esetén  előnyt  élveznek továbbra  is  azok,  akik az  építkezést  követően 
önkormányzati bérlakást adnak le.
Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén 

Lakásfelújítási programterv
Az  önkormányzat  tulajdonában  álló  lakáscélú  ingatlanokra  vonatkozóan  feladatunk  egy  lakás-
felújítási programterv elkészítése, amely megvalósulásához a T. Testületnek – akár lakáseladásokból 
is -  a megfelelő anyagi forrást biztosítani a kell.  
A programterv készítéséről a Képviselő-testület a Vagyongazdálkodási irányelvek felülvizsgálatakor 
döntött. A bérlakásokhoz szorosan kapcsolódó témában is  most javasoljuk a döntés meghozatalát.

A lakásfelújítási programtervhez, szükséges eldönteni azt, hogy a „felújítási programterv” az teljes 
körűen a társasház és a benne lévő - bérlők által lakott - lakások felújítását is magába foglalja, vagy 
csak  a  lakáson  kívüli,  a  lakást  csak  részben  érintő  munkálatokat.  A döntéstől  függetlenül  a 
költségeket lehet csökkenteni akár 5 – 15 millió forinttal is. Itt gondolunk arra, hogy az elkészített 
felmérési-felújítási  terv  magában  foglalta  a  lakások  burkolatainak,  belső  ajtóinak,  villamos 
hálózatának,  víz  és  szennyvízvezetékeinek  cseréjét  és  bizonyos  esetekben  egyedi  gázfűtés 
kialakítását  is,  ami együtt  jár  az ott  élő bérlők átmeneti  elköltöztetésével is.  (Amihez még üres 
lakásokra is szükség lesz.)
Véleményünk Szerint a társasházak és a bennük lévő lakások felújítását - amennyiben az évenkénti 
anyagi  források  nem  teszik  lehetővé  –  külön  kellene  választani.   Elsősorban  olyan  munkák 
elvégzését tartanánk fontosnak, amik a társasházak állagának megóvását, felújítását és nem utolsó 
sorban  balesetveszély  megszüntetését  (vakolat  omlás  megelőzését,  talajvíz  elleni  szigetelést, 
tetőfedés cseréjét, homlokzat vakolását, hőszigetelését, színezését (itt már érdemes a nyílászárók 
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-ablakok és bejárati ajtók - cseréjét is elvégezni. Ennyiben printi a lakásokat is a felújítás, és ez a 
bérlők kiköltöztetése nélkül is megoldható.
  
A Felújítási programtervbe elsőként a Széll K. 15. sz. alatti  ingatlan (Lila színű ház) felújítását 
javasolnánk,  mivel  az  ingatlan a  város  központjában  helyezkedik el,  egyik  legszebb épületként 
jelenhetne meg a jövőben, továbbá az épület állapota rohamosan romlik, az időnként leomló vakolat 
a járdára hullik, ezáltal balesetveszélyt jelent folyamatosan és a hátsó épületrész tetőszerkezete is 
sürgős felújításra szorul.
  Rábafüzesen az Alkotmány u .57 nagyon rossz állapotban van, két lakás található itt. A Május 1. u. 
2. alatti társasház sorsa is végiggondolandó.  
Természetesen a T. Testülettől is várhatók konkrét javaslatok felújítandó társasházakra is, illetve a 
felújítás mértékére is.

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció felülvizsgálatáról 
szóló beszámolót elfogadja.

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város lakásfelújítási 
programtervét az Előterjesztés 2. számú melléklete szerint fogadja el. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
              Műszaki Iroda

Szentgotthárd, 2009. június 16.

Viniczay Tibor sk.
polgármester

Ellenjegyzem:
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1. sz. melléklet:
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAKÁSKONCEPCIÓJA

(Elfogadva 2005. október, módosította a 259/2007. sz. és a 237/2008. sz.  Testületi határozat)

I.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  lakáskoncepciója  a  legnagyobb  figyelmet  az 
önkormányzati  tulajdonú  bérlakásokra  fordítja.  Szükségesnek  látja  az  önkormányzati 
bérlakásokra vonatkozó szabályozás átalakítását.

1.) Az  önkormányzati  bérlakások  szociális  alapon  csak  az  arra  ténylegesen  rászorulók 
számára utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét képezik. Ennek 
megfelelően  a  szociális  lakás  a  szociálisan  rászorultak  segítését  szolgálja.  Erre 
tekintettel a szociális alapon kiutalt bérlakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét 
évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól 
készített nyilatkozata.

A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői:
Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak 
azt  tartjuk,  ha  a   jövedelmi  határokat  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum  törlendő: 
kétszeresében helyette: 2,1–szeresében határozzuk meg.  A jövedelmi határoknál a megfelelő 
feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó nettó jövedelmi határ egyedülálló személyek, 
35  év  alatti  fiatal  házasok,  gyermeküket  egyedül  nevelők  és  nyugdíjasok  esetében  a 
jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan erre most is van lehetőség).

A nem szociális alapon létrejött lakásbérletek:
Célszerű bevezetni a nem szociális alapon létrejövő lakásbérletet. Itt a jövedelmi helyzetük 
alapján a szociális bérlői körbe bele nem férők lakáshelyzetét lehetne megoldani. A szociális 
alapon kiutalt  bérlakásokban  élők  jövedelmi  –  anyagi  helyzetének  megváltozása  esetén  a 
bérlő  a  bérlakásból  kiköltözik   vagy nem szociális  bérlakások  bérleti  díját  fizeti  meg  a 
továbbiakban.
Ezt  azok  számára  tartanánk  fenn,  akik  szociális  bérlők  voltak,  időközben  a  jövedelmi 
helyzetük megváltozott (javult) de a lakást nem kívánják visszaadni. Itt a lakbérek jelentősebb 
emelésével  lehetne  a  problémát  megoldani.  Az  is  lehetséges,  hogy  a  nem  szociális 
bérlakásban élők valamennyien potenciális minőségi lakáscsere - igénylők lehetnének, tehát 
megürülő  lakások  esetén  lakásuk  leadása  után  a  magasabb  komfortfokozatú  (minőségű) 
lakásra elsősorban ők tarthatnának igényt. 

Piaci alapon létrejött lakásbérletek:
A szociális bérlakásigények kielégítésén  kívül lehetőség van lakások piaci bérleti díjakért 
való  bérbeadására  is.  Erre  csak  összkomfortos,  komfortos  gázkonvektoros  fűtésű  és 
elsősorban 1994. január 01. után épült lakások esetében  van lehetőség. A lakbérük teljesen 
piaci alapú vagy ahhoz nagyon közeli.

2.) A lakbér  a  bérlakások  felújításának  a  fedezésére  szolgál.   Abban  az  esetben,  ha  a 
bérlakásban lakó vállalja a lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 2. számú mellékletében 
az értelmező rendelkezések közötti 17. pontban meghatározott felújítások elvégzését (a 
központi berendezések felújítása – pl. központos fűtés berendezései, víz- csatorna- és 
gázvezeték,  elektromos  vezetékek.  Stb.),  akkor  a  felújítás   fejében  a  költségeket 
„lelakhatja”.   További  feltétel:   a  felújításhoz  előzetes  hozzájárulás  kérése  az 
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önkormányzattól;  a  munkálatok  megkezdésekor  és  befejezésekor  a  megtekintés-
ellenőrzés  lehetővé  tétele,  a  munkálatok  értékének  számlával  való  igazolása;  a 
befejezést  követően a „lelakásról” külön megállapodás kötése.

3.) Forrást  kellene  képezni  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  üzlethelyiségek 
bérbeadásából  befolyó  bérleti  díj  egy  részéből  is.  Elképzelhető  egy  olyan  rendszer 
kidolgozása,  mely  szerint  az  olyan  társasházak  esetében,  melyekben  önkormányzati 
tulajdonú bérlemény van a bérlemény egy éves teljes bérleti  díját  az adott  társasház 
felújítására (különösen a homlokzati felújításra, tetőjavításra, szigetelésre, stb.) lehetne 
fordítani. Erre lehetne éves ütemtervet készíteni és elfogadni. Ennek rendszerét külön ki 
kell dolgozni.

4.) A  jövedelmi-vagyoni  helyzet   vizsgálata  során  a  jövedelemigazolásokon  túl  a 
lakásigénylő/bérlő havi  rezsi számláit is ellenőrizni kell.  Amennyiben a rezsiköltség 
magasabb  a  kimutatott  jövedelemnél,  úgy  elsősorban  a  rezsiköltség  alapján  kell 
megállapítani (vélelmezni) a jövedelmet. 

5.) A  szociális  bérlakásokhoz  kapcsolódóan  a  Polgármesteri  Hivatal  Hatósági  és 
Okmányirodája és a lakásügyeket intéző Műszaki Iroda folyamatosan egyeztetni köteles. 
A  hivatal  a  szociális  lakásra  jogosultak  és  szociális  lakásra  nem  jogosultak 
lakásigényléseit  nyilvántartja.  A kérelem  beadásakor  az  igénylő  szociális  helyzetét 
közösen fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a szociális helyzetet a lakás 
kiutalása előtt. 

6.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak esetén 
az  átmenetre  (a  magasabb,  nem  szociális  alapon  megállapítandó  bérleti  díj 
megállapításáig) hosszabb átállási  időt  kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő 
nyugdíjas.

7.) A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakásokat 
értékesíteni csak teljes forgalmi áron, a bérlakások eladására vonatkozó kedvezmények 
nélkül lehetséges. Amennyiben erre a hatályos jogszabályok nem adnak lehetőséget, úgy 
ezeket a lakásokat automatikusan az el nem adható lakások jegyzékére kell venni.

II.
1.) Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell 

tartani.

a.) Megemelt  támogatásra  jogosultságot  célszerű  biztosítani  annak,  aki 
önkormányzati bérlakást ad le a lakástulajdonába való beköltözésekor.

b.) Tovább kell szigorítani a támogatásra jogosultság igazolását – ld. I/3.)

2.) Az első lakáshoz jutók támogatásának nyújtása esetén ellentételezésképpen a támogatott 
ingatlan  sorsát  az  eddiginél  alaposabban  kell  figyelemmel  kísérni.  Elő  kell  írni  az 
eddigieken  felül  azt  is,  hogy  a  támogatottak  legyenek  kötelesek  a  támogatással 
megszerzett ingatlanban lakni, ott állandó lakcímet fenntartani. A lakáscélú támogatásáról 
szóló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

III.
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1.) A  bérlakásépítést  önkormányzati  erőből  és/v.  egyéb  forrás    bevonásával  kell 
megvalósítani.

2.) Ki kell dolgozni az új bérlakásokra vonatkozó hasznosítási tervet. 
Elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati bérlakáspiac mobilizálása. A lakások 
elkészülte után az önkormányzati bérlakásban élők közül a minőségi lakáscserét igénylők 
részére, másodsorban az önkormányzati bérlakásban élők közül azoknak, akik szociális 
alapon már nem jogosultak bérlakásra, harmadsorban a szociális bérlakásigénylők részére 
célszerű a lakásokat  kiutalni.

3.) Az Ifjúsági koncepcióban tett javaslattal is összhangban a 35 éves életkorig terjedően egy 
külön  lakáshoz  juttatási  rendszert  kell  kidolgozni.  Itt  számításba  jöhet  a  korosztályba 
tartozó fiatal  házasok szociális  bérlakához juttatása  a  meglévő lakásállomány egyes  – 
komfortos és összkomfortos - lakásainak felhasználásával, vagy külön felépítendő Fiatal 
Házasok  Otthonának  kialakításával.  Egy  olyan  rendszert  kell  létrehozni,  melyben  a 
rászoruló fiatalok úgy kapnak alacsony lakbérrel önkormányzati bérlakást, hogy vállalják: 
meghatározott időn- célszerűen öt éven – belül saját lakást vásárolnak vagy építenek és az 
önkormányzati lakásból kiköltöznek. Ennek érdekében az előtakarékoskodást igazoltan el 
kell  kezdeni  és folyamatosan folytatni  kell  – ennek tényét  folyamatosan kell  igazolni. 
Amennyiben a meghatározott idő letelte után a kiköltözésre nem kerül sor, akkor a lakbér 
a szentgotthárdi piaci lakbér fölé emelkedik. A lakások bérletéről,  valamint a lakbérek 
megállapításáról szóló rendeletet ennek megfelelően módosítani szükséges. 

4.) I. Fiatal Házasok Otthona (FHO)

- Olyan lakásbérlet ez fogalmilag, melybe elsősorban azok a szentgotthárdi fiatal párok 
és  fiatalok  kerülhetnek  be,  akik  saját  lakáshoz  kívánnak  jutni  adásvétellel  vagy 
építkezéssel  és  előtakarékoskodást  vállalnak:  bankkal  erről  szerződést  kötnek  és 
legfeljebb öt éven át havonta be is  fizetik az előtakarékossági szerződésben vállalt 
összeget, ennek folyamatos ellenőrzését az önkormányzat számára lehetővé is teszik. 
Vállalják,  hogy  a  lakást  Szentgotthárdon  veszik  meg  v.  építik  fel.  Az  FHO-ban 
legfeljebb 5 évig lehet lenni.  Erre az időpontra meg kell  szerezni  a saját  ingatlant 
(venni kell vagy építeni és ki kell költözni vagy ha erre nem kerül sor, akkor az 5. év 
végétől  a piaci lakbér 150%-ára emelkedik a lakbér.

- A fiatalok ebben a rendszerben önálló bérlakáshoz jutnak, aminek a lakbére a piaci 
lakbér ¼-e – számoljunk az egyszerűség kedvéért  10e Ft/hó összeggel -  és  így az 
életüket önállóan kezdhetik meg. Nem kell a szülőkkel maradni, de nem is kell piaci 
bérleti díjat fizetni egy „albérletben”, így a fiatalok tudnak félretenni. Nem feltétele az 
FHO-ba  kerülésnek   a  szociális  rászorultság.  Előny,  ha  gyermek(ek)  van(nak). 
Szentgotthárdi állandó lakosok jöhetnek csak szóba. 

- Kidolgozandó:   az életkor; az az előtakarékossági  fajta, amit bankkal meg kell kötni és 
ami  megfelelő  garanciát  hordoz  arra,  hogy  ténylegesen  ki  is  tudjanak  költözni  a 
lakásból; az a lakás, ahol ezt a FHO-t ki lehet alakítani.

- A  kikerülők lakásába újabb fiatalok érkezhetnek.
- Az FHO-bérleti díjakból az önkormányzat forrást képez a II. kategória támogatására. 

Egy FHO-lakás bérleti díja egy év alatt a példánál maradva 120e Ft, 5 FHO lakás 
bérleti díja egy év alatt 600 e Ft. Ha van 5 FHO-lakásunk, akkor ez öt év alatt 3 millió 
Ft-ot jelent. Ez már szóra érdemes forrás az Első lakáshoz jutók előtakarékosságának 
támogatásához, vagyis az itt következő II. fejezetbe tartozók segítésére.
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II. Első lakáshoz jutók előtakarékosságának támogatása

- Aki  nem kap FHO- lakást  az  önkormányzattól,  de  saját  lakás  vétele  vagy építése 
érdekében előtakarékoskodik, erről szerződést köt bankkal és az önkormányzattal és 
meghatározott  időn  keresztül  –  célszerűen  legalább  5  éven  át  -  folyamatosan 
takarékoskodik, az önkormányzat az FHO-lakások egy évi bérleti díját – továbbra is a 
példa számainál maradva -  600e Ft-ot elkülönít és a fiatal által összetakarékoskodott 
összeghez hozzárakja – célszerűen  akkor, amikor a megvenni szándékozott lakás már 
megvan vagy az építkezés már befejeződött.  Maga a támogatás kifizetése mint az első 
lakáshoz jutók támogatása viselkedik. 

- Az önkormányzat által beszedett FHO-s bérleti díjakat elkülönítve kell tartani, akár 
kamatoztatni  lehet)  így  a  forrását  saját  maga  kitermeli  a  rendszer.  Mindig  csak 
maximum annyian férnek bele ebbe a formába, ahány FHO-s lakás van.

- Az ilyen támogatás a fiatal szociális helyzetétől független, viszont a támogatás az első 
lakáshoz jutók támogatásához hasonlóan viselkedik abban az értelemben, hogy csak a 
rendeletben  meghatározott  lakásmértékig  támogatható.  Hosszabb  folyamatos 
együttműködést  vár  el  a  város  és  a  fiatal  között;  az  előzetes  takarékoskodást 
támogatja; ha a fiatal  életkörülményei megváltoznak, nem tud lakást  szerezni vagy 
elköltözik,  az  önkormányzatnál  megmarad  a  beígért  pénz;  az  első  lakáshoz  jutók 
szokásos támogatásának a dupláját jelenti

- Kidolgozandó  : az életkor; az az előtakarékossági  fajta, amit bankkal meg kell kötni és 
ami megfelelő garanciát hordoz arra, hogy abból ténylegesen bele is lehessen kezdeni 
egy önálló szentgotthárdi ingatlan megszerzésébe); az a módszer, ahogyan az FHO-ból 
befolyó bérleti díjat külön tartjuk és felhasználjuk

IV.
1.) Építési  telkek  kialakítása  esetén  előnyt  élveznek  azok,  akik  az  építkezést  követően 

önkormányzati bérlakást adnak le.
Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén 

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  építési  telket  csak  családi  házzal  való  beépítési 
kötelezettséggel  értékesít,  a  beépítési  kötelezettség  teljesítéséig  elidegenítési  tilalom 
kikötésével  (4  évre)  és  a  visszavásárlási  jog  feltüntetésével.  További  feltétel,  hogy 
nemcsak  a  felépítés,  hanem  a  lakásba  való  tényleges  bejelentkezést  és  bentlakást  is 
vállalniuk kell az önkormányzati építési telekhez jutóknak.”
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2. számú melléklet
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAKÁSFELÚJÍTÁSI PROGRAMTERVE

A lakásfelújítási programterv  elsősorban azon társasházak felújítására tartozik, melyeknél a 
lakások  100  %-ban  önkormányzati  tulajdonban  vannak,  másodsorban azon  társasházak 
felújítása,  melyekben  a  bérlakások  többségének  Szentgotthárd  Város  Önkormányzat  a 
tulajdonosa.  
Ezen programtervbe a megfelelő anyagi forrás rendelkezésre állása esetén az alábbi felújítási 
feladatok elvégzése tartozik:
talajvíz  elleni  szigetelés,  tető/tetőfedés  cseréje,  homlokzat  vakolása  -  vakolatomlás 
megelőzése,  épület  hőszigetelése,  épület  színezése,  a  társasházban  lévő  lakásokban  a 
nyílászárók -ablakok és bejárati ajtók - cseréje.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata   az  ingatlanok  felújítására  a  következő  sorrendet 
határozza meg:  

1. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (7 lakásból és 1 üzletből álló társasház)
2. Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház)
3. Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház)
4. Szentgotthárd, Széll K. tér 19. (4 lakásból és egy üzletből álló társasház) –az 

üzlet nem miénk, de nagyon kicsi a rá eső hányad,  a tulajdonos a rá eső részt 
vállalhatná)

5. Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház)
6. Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház)
7. Szentgotthárd, Ady E. u. 6. (8 lakásos társasház)

Ezen ingatlanok felújítása a bennük lévő lakások belső felújítását (belső ajtók-, burkolatok-, 
villamos hálózat cseréjét, stb.) nem tartalmazza. 

A felújítási  programtervtől  a  fenti,  illetve  még  egyéb  Önkormányzati  tulajdonban  lévő 
lakóingatlanokban  esetlegesen  bekövetkező  súlyos  káresemény,  élet-,  és  balesetveszély 
elkerülése végett el lehet térni.
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B E S Z Á M O L Ó      
a Képviselő-testület 2009. június 24-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  162/2007.  számú  Képviselő-
testületi  határozatában  elfogadta  Szentgotthárd  Város  Sportkoncepcióját.  Az  azóta  eltelt 
időben  komoly  változások  történtek  a  versenysport  támogatása,  az  iskolai  testnevelés,  az 
utánpótlás nevelés területén. Ezért szükségessé vált Szentgotthárd Város Sportkoncepciójának 
felülvizsgálata. Az alábbiakban összegezzük a vizsgálat tapasztalatait.

Létesítmények:
- Városi sporttelep
A sporttelep  a  mai  állapot  szerint  egy  évtizedekkel  ezelőtti  igények  kielégítésére 
létrehozott objektum. Része egy jó minőségű gyepszőnyeggel ellátott labdarúgó pálya, 
egy edzőpálya, melynek a minősége az előbbitől elmarad, továbbá a sporttelep területén 
található egy automata tekepálya – és mindezek ellátását szolgáló öltözőépület. 2003 óta 
a sporttelep területe ad otthon az Ifjúsági Parknak is,  Ez a fiatal korosztály számára 
elhelyezett  játékelemeket  tartalmaz,  ami  a  kerékpáros  és  görkorcsolyázó  valamint 
gördeszkázó fiatalok számára nyújt szórakozást, ezen kívül kispályás labdarúgópályát és 
szalonnasütéshez, csoportos együttléthez alkalmas helyet biztosít.
A sporttelep  területe  a  Közszolgáltató  Vállalat  kezelésében  van,  az  ott  alkalmazott 
dolgozó  szívügyének  tekinti  a  létesítmény  megóvását,  és  bátran  mondhatjuk,  hogy 
országos  szinten  is  kiemelkedő  szintű  füves  pályát  „varázsol”  hétről  hétre  a 
labdarúgócsapatok  számára.  Az  épület  állapota  azonban  nem  felel  meg  a  kor 
követelményeinek, komoly felújításra szorul.  Áprilisban beadásra került egy pályázat, 
amelyből két öltöző felújítása elvégezhető. További fejlesztés anyagi források hiánya 
miatt a közeljövőben nem tűnik lehetségesnek.

Rendkívül fontos lenne  a  felmerülő igényeket kielégíteni és  a következő években a 
következő  fejlesztéseket  előkészíteni: műfüves  labdarúgópálya,  mobil  lelátó,  mobil 
öltöző,  teniszpályák  és  egy  szabványoknak  megfelelő  futópálya  megépítése,  amely 
szorosan  kapcsolódhatna  az  idegenforgalmi  elképzelésekhez. Ezek  a  területen 
elhelyezhetők  és  nagyon  fontos,  hogy  mindez   a  wellnes-  fürdő  és  szálloda 
szomszédságában van, így jó szervezéssel a két objektum működtetése egymást segítve 
kölcsönösen  előnyös  lenne.  Egy  nálunk  is  követhető  példa  ehhez  kapcsolódóan: A 
szomszédos  burgenlandi,  steiermarki  fürdők  komoly  bevételeket  érnek  el  labdarúgó 
edzőtáborok szervezésével. Nemzetközi szinten is elismert angol, olasz, német, görög, 
orosz, román csapatok edzőtáborozását szervezik meg évről évre. Ugyanez a lehetőség 
Szentgotthárd számára is  adott  lehet,  ha a  megfelelő infrastruktúrát  kiépítjük hozzá. 
Ehhez azonban a magántőke bevonása szükséges.
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- Városi Sportcsarnok
A  parkettaborítás  elkészültével  a  felmerülő  igényeket  kielégítő  csarnoka  van 
városunknak.  Folyamatos  a  kihasználtsága,  (Iskolai  testnevelés,  Kézilabda  Klub, 
Alpokalja Kupa, vállalatok, baráti társaságok használják) komoly értéke Szentgotthárd 
sportjának. 

Iskolai tornatermek
A tornatermek talaja sajnos nem felel meg a kor követelményeinek. A műanyag borítás 
alatt vastag betonréteg található hosszútávon komoly sérülésveszélyt (ízületi sérülések, 
gerincproblémák)  jelent  a  termet  folyamatosan  használó  diákok  számára.  Pályázati 
források  segítségével  fontos  feladat  kell,  hogy  legyen  a  termek  felújítása  esetleges 
bővítése.  A  közeli  hetekben  megjelenő  NYDOP  „Kis-  és  mikro  térségi  oktatási 
hálózatok  és  központjaik  fejlesztése”  pályázat  keretei  között  az  előzetes  terveknek 
megfelelően megvalósulhat az Arany J. úti telephely új tornacsarnokának megépítése.

- Iskolai sportpályák
Fenntartásuk valamennyi oktatási intézménynél kötelező a jövőben is.

- Városrészi sportpályák
A Képviselő-testület azon határozata alapján, hogy a 2008-as évtől kezdődően csak egy 
labdarúgócsapatot támogat anyagilag, - Szentgotthárdi VSE labdarúgó-szakosztálya – a 
településrészi  csapatok vagy megszűntek (Rábafüzes,  Zsida,  Farkasfa),  vagy komoly 
erőfeszítések árán, de fennmaradtak (Rábatótfalu, Máriaújfalu). A sportpályák, öltözők 
Önkormányzati tulajdonban vannak, állaguk megóvása továbbra is szükséges. 

Önkormányzati játszóterek
A  játszóterek  folyamatos  fejlesztése  érdekében  pályázatokat  nyújtott  be  az 
Önkormányzat, amelyeknek köszönhetően a következő felújítások valósultak meg:

• Várkerti játszótér II. ütem 7 000 000,-
• Pável Ágoston lakótelep játszótere 7 000 000,-

Jelenleg is vannak beadott pályázatok, amelyek sikeressége esetén a Radnóti úti és a 
Máriaújfalui játszótér lenne felújítva. Ezeken kívül a „Kisléptékű, pontszerű kisvárosi 
fejlesztések” című pályázat sikere esetén a Liget, benne a játszótér felújítása valósulna 
meg.

- Uszoda
Az úszás alapsportnak számít,  így minden gyerek számára fontos és kötelezővé kell 
tenni,  hogy  megtanuljon  úszni.  A  fürdő,  uszoda  megépítésével  ezt  a  lehetőséget 
biztosítjuk. Távolabbi célként meg lehet fogalmazni úszó vagy vízilabda szakosztály 
létrehozását is.

- Hársas – tó
A város, rendezési  tervében a tó és környéke természetességének a megőrzése a cél 
azzal,  hogy  a  városból  idelátogatóknak  pihenési  lehetőséget  biztosítson.  Ennek 
érdekében több elképzelés született:

1. Tanösvény létesítés a tó keleti partján
2. Tanösvény létesítés a tó nyugati partján (a két tanösvény összekötése)
3. Parkerdő létesítés-beruházás a keleti parton
4. Kilátótorony építése a Hársas tónál 
5. Szentgotthárd - Máriaújfalu turistaút kialakítása

Az  idén  júliusban  befejeződik  a  két  tanösvény  összekötése,  így  a  gyalogosok  és 
kerékpárosok által egyaránt használható sétaút készül, ezáltal a település egyik legszebb 
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természeti látnivalója megfelelő körülmények között teljesen körbejárhatóvá válik. A tó 
körüli egységes jelrendszer kialakítása érdekében információs táblák kihelyezésére is 
sor kerül. A következő évek feladata a 3-5. pontban felsorolt fejlesztések megvalósítása.

- Csónakkikötő
Az Önkormányzati beruházásból épített létesítményt a megkötött megállapodás alapján 
az  ARRABO  vízi  sportegyesület  használja,  és  folyamatosan  szervezi  a  vízitúrákat, 
amelyeken a szentgotthárdiak kedvezményesen vehetnek részt.

- Szlalompálya
A szlalom pálya  kiépítése  elkezdődött.  A Nyugat  –  Dunántúli  Környezetvédelmi  és 
Vízügyi Igazgatóság hozzájárulása hiányában nem történt meg a Lapincs torkolatánál a 
kapuk elhelyezése.

Önkormányzati sporttámogatás:
- Szabadidősport
Az anyagi eszközök biztosítása a 2007, 2008 évben megvalósult. Az Önkormányzat a 
Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesületével kötött  Megállapodás alapján folyósította a 
támogatásokat.  Ebből  az  Alpokalja  Kupa  Teremlabdarúgó  Torna,  a  Szentgotthárdi 
Csatafutás,  gyalogtúrák,  kerékpártúrák,  tekeversenyek  lettek  támogatva.  2009-ben 
viszont ilyen támogatásra nincs lehetőség.

- Diáksport
Az egyesület anyagi támogatás biztosításának feltétele a középtávú terv elkészítése volt. 
Elkészült  a  Szentgotthárdi  Városi  Diáksport  Egyesület  középtávú  terve,  melyet  a 
Képviselő-testület elfogadott. Ebben részletesen kifejtik az iskolai egészségnevelés, és 
sportnevelés  feladatait.  A támogatás  a  diákok  versenyeztetésére  fordítódott,  amely 
összeg sajnos évről évre folyamatosan csökken. Így az Önkormányzat nem tud anyagi 
támogatást  adni  a  nem  szentgotthárdi  oktatási  intézmény  keretei  között  sportoló 
diákoknak.

- Versenysport
A  2008  és  2009  évben  az  önkormányzati  sporttámogatások  elosztása  során  a 
Szentgotthárdi  Kézilabda  Klub  és  a  Szentgotthárdi  Városi  Sportegyesület (benne  a 
labdarúgó, a teke és a futó szakosztály) részesült támogatásban. Ez az összeg szintén 
csökkenő  tendenciát  mutat.  A  támogatások  két  részletben  történnek  kifizetésre, 
áprilisban  és  szeptemberben.  A második  részlet  utalásának időpontja  miatt  évek óta 
problémát  jelent  elsősorban  a  labdarúgó  szakosztálynak,  hogy  a  következő  évi, 
júliusban befizetendő nevezési költségek, játékengedélyek (kb. 400 000,- Ft) fedezete 
nem áll  rendelkezésre.  Erre  megoldás  lehet  az  egy  összegű  kifizetés  lehetősége.  A 
Városi Sportcsarnok és a Városi Sporttelep ingyenes használata a továbbiakban is fenn 
kell, hogy maradjon.

Sportszervezési feladatok:
A  főállású  sportreferens  alkalmazása  anyagi  források  hiányában  jelenleg  nem 
megvalósítható.  Többször  szóba  került  egy  kistérségi  labdarúgó  bajnokság 
megszervezése,  amely  komoly  anyagi  megtakarítást  jelentene  az  egyre  jobban 
ellehetetlenedő, megszűnő kis egyesületek részére (Lásd: Farkasfa, Zsida, Rábafüzes). 
Ugyanakkor  azt  is  figyelembe kell  venni,  hogy egy ilyen  bajnokság  megszervezése 
teljes embert  kíván,  megvalósítása esetén indokolt  lenne a  „kistérségi  sportreferens” 
alkalmazása,  amelyet  a  résztvevő  települések  fizetnének.  Azt  is  látni  kell,  hogy  az 
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MLSZ keretein belül  ezt  nem lehet  megoldani.  Ez egyfajta „kalózbajnokság” lenne, 
amely  maga  után  vonná  az  egyesületek  kizárását  (automatikus  kizáródását) a 
Szövetségből. Szentgotthárd városa komoly milliós nagyságrendű anyagi támogatásban 
részesül  a  NUPI  –  NUSI  keretében  működő  utánpótlás  programban,  így  a 
Szentgotthárdi  VSE-nek  nem  lehet  érdeke  egy  ilyen  kistérségi  bajnokságban  való 
részvétel, hiszen ez automatikus kizárást jelentene a programból.

Utánpótlás nevelésében való részvétel, a fiatalok sportolásának segítése:
Nagyon  jól  működő  utánpótlás  nevelő  műhelyekkel  büszkélkedhet  városunk. 
Folyamatosan  szállítják  a  jobbnál  jobb  eredményeket  a  kézilabdázók,  labdarúgók, 
íjászok,  futók.  Őket  az  Önkormányzat  a  létesítmények ingyenes  használatával  tudja 
segíteni.  A labdarúgók (Lurkó) számára jelentős előrelépés lenne,  ha lenne egy csak 
általuk használt pályájuk, központjuk. Ugyanis a jövőbeni lehetséges pályázatok, NUPI 
– NUSI támogatások elosztásánál előnyt jelent a saját központ megléte. Nagyon fontos 
lépés lenne, ha az Egyesület és a szülők között egy Megállapodás (Szerződés) jönne 
létre.  Ebben  az  esetben  ugyanis  a  tehetséges  Szentgotthárdról  magasabb  osztályba 
kerülő sportoló után lehetne nevelési költséget kérni.  A meglévő műhelyek mellett az 
uszoda  megépítésével,  valamint  a  város  természeti  lehetőségeit  kihasználva  a  vízi 
sportok, úszás, vízilabda kajak-kenu, evezés is megjelenik lehetséges műhelyként. 

Sport az iskolai keretek között:
Örvendetes, hogy 2008. szeptember 1-től az 1. és az 5. osztályban felmenő rendszerben 
megvalósult Szentgotthárdon a mindennapos testnevelés bevezetése. Ez a testnevelőkre 
komoly  feladatot  ró,  és  odafigyelést  igényel.  A  tehetségek,  leendő  sportolók 
kiválasztásának  érdekében  kialakításra  került  az  SZSEFR  (Szentgotthárdi  Sport  és 
Egészségnevelési Felmérő Rendszer), amelynek adatai nyilvánosságra kerülnek.

Nagyon fontos szempont – a fürdő megépítésének köszönhetően – hogy a gyerekek 
megtanuljanak úszni, ennek érdekében az úszásoktatás megszervezése megtörtént,  és 
folyamatos.

Az egészség, mint megőrzendő érték és a sport:
Örömteli  tényként  kezelhetjük,  hogy  egyre  többen  úgy  gondolják,   nagyon  fontos 
számukra  az  egészség  megőrzése,  és  sportolni  kívánnak.  Folyamatosan  nő  a 
kerékpározók, futók száma. Környezeti adottságainkat ki tudják használni, az ausztriai 
kerékpárutakon,  dombokon  egyre  több  szentgotthárdi  jelenik  meg,  és  ennek  nagy 
jelentősége  van.  A tömegsport  fejlődése  kézzelfogható  városunkban.  Az  Alpokalja 
Kupa, a Csatafutás, a Hársas Triatlon, a kerékpáros egyesület rendezvényei mind-mind 
nagy népszerűségnek örvendenek,  sokan vesznek részt  rajtuk.  Feladatunk ezeknek a 
rendezvényeknek erkölcsi, anyagi, természetbeni segítése.

Kérem  a  Tisztelt  Testületet  a  sportkoncepció  felülvizsgálatáról  készült  előterjesztést 
megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megismerte  és  elfogadja  a 
Sportkoncepcióról készült beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

161



Szentgotthárd, 2009. június 11.

Viniczay Tibor
polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2009.június 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló  a  települési  esélyegyenlőségi  programban  meghatározott  ütemterv 
végrehajtásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2006-ban  95/2006.  számú 
határozatával  rendelkezett  a  Települési  Esélyegyenlőségi  Terv  elkészítésének 
szükségességéről.  Ezt  követően  2006.  augusztusi  ülésén  222/2006.számú  határozatával 
fogadta el e dokumentumot, melynek érvényesülését 2008. szeptemberi ülésén tekintette át. 
Az  ekkor  elfogadott  214/2008.számú  határozat  az  esélyegyenlőség  követelményének 
folyamatos  és  minél  teljesebb körű  érvényesítése  érdekében cselekvési  tervet  fogalmazott 
meg.  E  cselekvési  terv  szerint  a  települési  esélyegyenlőségi  programban  meghatározott 
ütemterv  végrehajtásáról  minden  tárgyévet  követő  év  június  30-ig  be  kell  számolni  a 
Képviselő-testület felé.
E  kötelezettségnek  eleget  téve  készült  ezen  beszámoló,  melynek  során  áttekintettük  a 
Települési  Esélyegyenlőségi  Terv  egyes  pontjaiban  időközben  bekövetkezett  változásokat, 
aktualizálva az ott  leírtakat  (amennyiben nem történt  változás,  nem tüntettük fel  az  adott 
pontot);  bemutatjuk  a  megvalósult,  végrehajtott  feladatokat,  az  esetleges  elmaradásokat- 
annak okait, számba vettük a cselekvési terv célkitűzéseinek megvalósulását.

1./ ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv, az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.  évi  CXXV. törvény,  a  fogyatékos  személyek 
jogairól és esélyegyenl ségük biztosításárólő  szóló 1998. évi XXVI. törvény adja alapvetően 
az esélyegyenlőség biztosításának jogszabályi alapjait.
Az  esélyegyenlőség  érvényesítését  szolgáló  további  ágazati  jogszabályok  tartalmazzák  a 
részlet szabályokat.

2./ AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSE EGYES TERÜLETEKEN
2.1. Foglalkoztatás
2.1.1 Az elmúlt években a Képviselőtestület elé kerül(t) rendszeresen, visszatérően, kiemelt 
jelentőségét  tekintve  fő  napirendi  pontként  a  város  munkanélkülisége  helyzetének,  a 
közfoglalkoztatásoknak a bemutatása. Ez évben a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi 
Központ  Szentgotthárdi  Kirendeltségének  vezetője  külön  prezentációban  tartott 
helyzetértékelést a témáról, ezt követően minden Képviselő-testületi ülés két ülés közt történt 
jelentéseiben a Kirendeltség a havi aktuális munkaügyi adatokról, folyamatokról tájékoztatást 
ad.  E  részletes  anyagokban  megjelenő  információkat  nem  ismételve  mindössze  annyit 
emelünk ki, hogy a regisztrált munkanélküliek száma januárban:820 fő, februárban:911 fő, 
márciusban:950  fő,  áprilisban:959  fő,  májusban:889  fő  (ezen  adatban  már  érződik  az 
önkormányzatnál  megvalósított  közfoglalkoztatás,  valamint  az  Erdészetnél  beindult 
közmunkaprogram hatása).    

2.1.2. Az önkormányzat létrehozta a  Munkaügyi Egyeztető Fórumot, ami ülésein a helyi 
munkaerőpiaci igényeket hivatott egyeztetni. A Fórum 2008-ban megújult, új tagokkal bővült, 
így  jelenleg  a  polgármester  (távollétében  a  gazdasági  ügyekért  felelős  alpolgármester),  a 
jegyző, a Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai ügyekkel foglalkozó irodájának (Hatósági és 
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Okmányiroda)  vezetője,  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  igazgatója,  a 
Szentgotthárdi  Ipari  Park  Kft.  ügyvezetője,  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Munkaügyi 
Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének vezetője, a Szentgotthárdi Civil Fórum elnöke és a 
Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum képviselője az állandó meghívottja. Az így megújított Fórum 
2008-ban két  alkalommal ült  össze,  2009-ben még nem tartott  ülést.  A későbbiekben – a 
tervek szerint félévente - a munkaadók, álláskeresők, pályaválasztók részvételével börzéket, 
kibővített fórumokat fog tartani.

Ezen túlmenően a Polgármesteri Hivatal a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 
honlapján  megjelenő,  a  Szentgotthárdi  kistérséget  érintő  álláslehetőségeket  a  földszinti 
hirdetőtáblájára kéthetente kifüggeszti.

2.1.3.  A  szentgotthárdi  kistérségben  2008.  október  1-december  31-ig  valósult  meg 
közmunkaprogram,  ebben a kistérség 15 településéből kettő kivételével minden település 
részt  vett.  Összesen  45  fő  foglalkoztatása  valósult  meg,  ebből  12  foglalkoztatott  volt 
szentgotthárdi. Az összes projekt költség 16.3 m/Ft volt, az önrész 1.3 m/Ft-ot tett ki.

2.1.4.Közfoglalkoztatás 
2009.01.01.napjával az 1993.évi III. tv. módosítása következtében az aktív korúak ellátása 
megváltozott. Az érintettek munkaerőpiacra való visszatérését tudjuk megkönnyíteni, hiszen 
legalább 90 munkanapra munkát adunk, de a legtöbb esetben 2009. december hónap végéig 
fogjuk  a  foglalkoztatást  biztosítani.  A  közfoglalkoztatást  a  települési  önkormányzat  az 
intézményei útján szervezi meg. 2008-ban két új intézménnyel kötöttünk megállapodást, a III. 
Béla Szakképző Iskola és Kollégiummal, valamint a Játékvár Óvodával. 2009-ben a Pannon-
Kapu Kulturális és Idegenforgalmi Egyesülettel is megállapodás született a közfoglalkoztatás 
biztosítása érdekében, 2009. május hónaptól decemberig 1 fő foglalkoztatását segítjük elő.
2009. április hónaptól elindítottuk a közfoglalkoztatást, a közfoglalkoztatási terv alapján. A 
közcélú  foglalkoztatás  eddig  sem volt  ismeretlen  számunkra,  mert  alkalmi  munkavállalói 
könyvvel vagy munkaszerződéssel is dolgoztak rendszeres szociális segélyezettek. Jelenleg az 
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalatnál  20  fő  kommunális  munkát  végez,  2  fő  takarít. 
Ezen kívül 21 fő dolgozik az önkormányzat intézményeiben, ahol portaszolgálatot, takarítást, 
karbantartást,  adminisztratív  munkát  végeznek.  A  tapasztalat  azt  mutatja,  hogy  az 
intézmények elégedettek a  közfoglalkoztatásban  részt  vevőkkel,  de  a  munkavilágába  való 
visszatérés  nem  volt  zökkenőmentes  sok  esetben.  2009.április  1-től  a  közfoglalkoztatás 
megvalósítását segíti a közfoglalkoztatás szervező kollégánk.

Az  Erdészeti  Zrt.  által  szervezett  közmunka programban  2009.  május  1-től  négy 
önkormányzati támogatásban részesülő vesz részt, az ő ellátásuk fel lett függesztve.

Közhasznú foglalkoztatásban 2008 –ban  10 főt  tudtunk foglalkoztatni a  Közszolgáltató 
Vállalatnál és Önkormányzatunknál. 
2009-ben  közhasznú munka szervezésére nincs lehetőség, a munkaügyi szervezetnél ezen 
célra rendelkezésre állt források is a közcélú foglalkoztatásra kerültek átcsoportosításra.

2.1.5. A munkanélkülieket érintő beilleszkedést segítő program kialakítása óta folyamatosan 
működik. Az együttműködés a Munkaügyi Központtal továbbra is megfelelő, 2009. május 
1.napjától új adatszolgáltatási rendszert dolgozott ki a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, 
amely megkönnyíti a hivatal és a Munkaügyi Központ közötti ügyintézést. A határozatokat 
ezentúl  nem  papírformában  kell  eljuttatni,  hanem  elektronikus  úton  a  Munkaügyi 
Központnak. Mivel a rendszer beindítása még nehézségekbe ütközik, nagyon sok esetben nem 
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lehet  rögzíteni  az  adatokat,  rendszerkarbantartás  miatt,  ezért  papíralapon  is  elküldjük  a 
határozatokat. E rendszer lehetővé teszi, hogy a munkanélküliekről egy egységes adatbázis 
álljon rendelkezésre az eljárásokban érintett szervek részére.

2.1.6  A szentgotthárdi  szálloda  szakembereivel  is  elindultak  a  tárgyalások  a  munkaerő-
felvételről. 15 fős szobaasszonyképzés indul a szentgotthárdi szakközépiskolában, a képzést 
sikerrel  elvégzőket  várhatóan  alkalmazni  fogják  a  hotelben.  Egyelőre  a  médián  keresztül 
keresik a különféle munkakörökre jelentkezőket.

2.1.7 Továbbra is mintaértékű a Főkefe nonprofit Kft. által Rábafüzesen megvalósított 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, melynek során dosszié-készítés, infúzió 
összeszerelés valósul meg. A fentiek szerint létszámbővítést szeretnének végrehajtani, eddig 19 fő 
adta be pályázatát az állásra, de eddig csak 9 főt találtak alkalmasnak a munkára. 

2.1.8 Már a Települési  Esélyegyenlőségi Terv 2008.évi felülvizsgálata során is kifejtettük, 
hogy a munkanélküliekkel foglalkozó intézményrendszer teljes egészében kiépült a városban. 
A  jogszabályok  által  bevezetni  rendelt  új  ellátásokat  kidolgoztuk,  az  új  eljárásokat 
alkalmazzuk, az érintettek számára hozzáférhetővé tettük.

2.2. Szociális biztonság
Az egyenlő bánásmód követelménye Szentgotthárd Város Önkormányzatánál érvényesítésre 
került  a  szociális  illetve  gyermekvédelmi  pénzbeli  és  természetbeni,  valamint  személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása során.

2.2.1-  2.2.3   A Tervben  megfogalmazott  értékek  tükröződnek  a  szociális  ellátórendszer 
dolgozóinak tevékenységében, a jogszabályi kötelezettségeinket teljeskörűen teljesítjük.  

2.2.3.1  Rendszeres szociális segély  esetében változás történt,  amelyet a közfoglalkoztatás 
pontjánál  már  megemlítettünk.  A rendszeres  szociális  segélyben részesülő  is  bevonható  a 
közfoglalkoztatásba, ezzel is esélyegyenlőséget biztosítva számára. Abban az esetben, ha az 
ellátásban részesülő kéri, hogy foglalkoztatásban szeretne részt venni, akkor megállapodást 
kell vele kötni,  amely egy éves időtartamra szól és a rendszeres szociális segély helyett a 
rendelkezésre állási támogatásra való jogosultsági feltételek vonatkoznak rá. 2009. április 6-
tól egy személyt tudtunk így a közfoglalkoztatásba bevonni. 

2.2.3.2. – Az egyes szociális ellátások vonatkozásában az elmúlt fél évet tekintve változás 
nem történt.

2.2.3.3 . Átmeneti segély
A természetben, vásárlási utalványként nyújtott átmeneti segélyek egyéni igényekhez igazodó 
biztosítása  érdekében  az  önkormányzat  a  segélyként  nyújtott  utalványok  szélesebb  körű 
felhasználását szeretné elérni. Ezért olyan utalványok beszerzésére törekszik, amelyek több 
üzletben, az igénybevevők szándékának megfelelően felhasználhatóak. 
2009. januárjában a kihűléses fagyhalál megelőzése érdekében fontos intézkedéseket hoztunk. 
Egyszeri,  természetbeni  formában,  hivatalból,  tűzifaként  átmeneti  segélyben részesítettünk 
olyan  gyerekes  családokat  és  egyedülálló  személyeket,  akikről  tudomásunk  volt,  a 
Családsegítő  Szolgálat  és  a  Gondozási  Központ  által  készített  környezettanulmány 
segítségével, hogy nincs már elegendő tűzifájuk és krízishelyzetben vannak. 

2.2.5. Tervezési, ellenőrzési, értékelési eljárások:
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B.§-ában foglaltak 
alapján az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézményeket és a 
szakmai munkát évente ellenőrizzük. Továbbá  Szentgotthárd Város Jegyzője által  kiadott 
működési  engedélyeket  a  szociális  étkeztetés  és  falugondnoki  szolgálatok  tekintetében 
kétévente ellenőrizzük, erről jelentést készítünk. 

2.2.6. Szociális információs rendszer működtetése
A  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  keretében  valósul  meg,  a  gyermekvédelmi 
jelzőrendszer  működéséhez  hasonlóan.  Kistérségi  szinten  működik,  polgármesterek, 
képviselők,  jegyzők,  orvosok,  védőnők,  civil  szervezetek  részvételével.  A munka  során 
szervezett  összejöveteleken  cserélnek  információt  a  szakemberek,  de  természetesen  a 
tevékenység jellegéből eredően a szinte napi kapcsolattartás elengedhetetlen.

2.2.9. Szakmai műhely
A Polgármesteri Hivatal már nem tölt be Szociális Igazgatási Mintahely funkciót. Ez a forma 
biztosította a szociális területen dolgozók továbbképzését, a szociális ellátórendszert érintő 
változásokról az azonnali, gyors informálást, a felmerülő kérdések, problémák megbeszélését. 
A tevékenységet  éves  szerződések  alapján  valósítottuk  meg.  Az  általunk  kezdeményezett 
szerződéskötési ajánlatra választ nem kaptunk.

2.2.10  2003.  január  1-je  óta  a  Tótágas  Közalapítvány  a  bölcsőde  fenntartója,  de  az 
önkormányzat továbbra is támogatja anyagilag. 2009. évben ez a támogatás csökkent, 
azaz 20.015.-eFt/év. 

2.3. Egészségügy
Az  egyenlő  bánásmód  követelménye  az  egészségügyi  ellátással  összefüggésben 
érvényesítésre került a betegségmegelőző programokban, a szűrővizsgálatokban, a gyógyító-
megelőző ellátásban, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata során.

2.3.5.  A Rendelőintézet szakellátásain a 2008. évben:
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 (7931 fő) 

szénhidrát -anyagcserezavar irányában továbbra is folyamatosan szűrik.
2.3.6.
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 % 
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2008. év MÉHNYAKSZŰRÉS
Megjelentek összesen:           41 fő

2.3.7. A civil szervezetek szerepe az esélyegyenlőség területén is igen fontos.

2.3.7.1.  2008.  augusztus  4.  és  szeptember  5.  között  a  Szentgotthárdi  Civil  Fórum –  a 
Rendelőintézet vezetőjének szakmai segítsége mellett – összeállította Szentgotthárd Város 
Szív Programját, amit szeptember 9-én továbbított a Vas Megye Önkormányzati Hivatala 
Egészségügyi,  Szociális  és  Ifjúságvédelmi  Titkársága,  valamint  az  Önkormányzat 
Képviselő-testülete felé.
A  Szentgotthárdi  Civil  Fórum  tagszervezetei  révén  egészségnevelés,  felvilágosítás  és 
szűrővizsgálatok szervezése területén az alábbi programokkal kapcsolódik a „Jó szívvel az 
egészségért” Vas Megyei Szívprogramhoz:
A Szentgotthárdi Szívprogram a Civil Szervezetek VIII. Baráti Találkozójával (CISZEBAT) 
vette  kezdetét,  az  egészség  jegyében  2008.  november  4-én  a  Színház  Galériájában.  A 
program első részében „Legyen szívügye az egészsége” címmel ismeretterjesztő szórólapok 
terjesztésére került sor, közben térítésmentes vérnyomás-, vércukor-, testzsír mérés zajlott a 
Vas Megyei Szív Egyesület munkatársainak közreműködésével.
Ezt követően „Éljünk egészségesen” címmel egészségügyi előadás hangzott el, majd a Civil 
Világ sorozatban bemutatkozott a  40 éves Városi Nyugdíjas Klub. A rendezvény kóstolóval 
egybekötött ételbemutatóval zárult.
Itt  kell  megemlítenünk a Szentgotthárdi Civil  Fórummal közös 2009-es,  éves cselekvési 
programtervünk  azon  pontját,  mely  szerint  a  civil  szervezetek  orvosi  előadások, 
szűrővizsgálatok,  vetélkedő  a  város  általános  és  közép  iskoláskorú  gyermekei  számára, 
Ifjúsági Klub egészségügyi előadássorozata, drogprevenció és elsősegély ügyelet a Hopplá 
fesztiválon megszervezését vállalják.

2.3.7.2. A Vöröskereszt Területi Szervezete alaptevékenységei közé tartozik az emberi élet és 
egészség  védelme.  A Szívprogramhoz  kapcsolódva  a  lakosság  széles  rétegére  kiterjedő 
programokat  szervez,  melyben  kiemelt  figyelmet  fordít  a  szenvedélybetegségek 
megelőzésére. „Senki sem lehet szabad, aki a szenvedélyek rabja!” mottóval kerekasztal-
beszélgetésekre, kiscsoportos foglalkozásokra kerül sor az Ifjúsági Klubban. 
Nyaranta „Napraforgó” elnevezéssel napközis jellegű egészségtábort szervez a 7-10 éves 
gyermekek számára a szabadidő hasznos eltöltése és az egészséges életmódra való nevelés 
céljából. 
Minden  év  júliusában  a  legveszélyeztetettebb  korosztályt  megcélozva  drog-prevenciós 
programmal vesz részt a „Hopplá” Amatőr Könnyűzenei Fesztiválon. 
Ebben az évben ”Szívügyem az egészségem” címmel rajzversenyt hirdet az Általános és 
Középiskolás diákok számára, aminek 2009 novemberében lesz az eredményhirdetése.

2.3.7.3.  Az „Egészség=Érték!” című program a Harmónia Egészségvédő Kör irányításával 
tavaly  egész  évben  folyt,  záró  rendezvényére  (városi  szintű  vetélkedő  ételbemutatóval) 
2008. november 3-án került sor. Ekkor hirdették ki a rajzverseny győzteseit és a területi 
vetélkedő győztes csapatait. Mindkét vetélkedő 3 korcsoportban zajlott. Az immár évről-
évre meghirdetett programsorozatával a Kör a fiatalokhoz, a 7-18 éves korosztályhoz fordul. 
E  program  célja  az  egészségmegőrzés,  egészségfejlesztés  és  betegségmegelőzés 
fontosságának tudatosítása a fiatalok körében. A program résztvevői a SZOI és a III. Béla 
Szakképző Iskola diákjai. A program fővédnöke Viniczay Tibor polgármester. 
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A Kör fontos feladatának tartja az egészség megőrzését, a lakosság egészséges életmódra 
nevelését.  Ennek  érdekében  az  aktív  munkaképes  és  idősebb  korosztály  számára  havi 
rendszerességgel felvilágosító, ismeretterjesztő előadásokat tart.
„Időnk van, lábunk van, miért ne gyalogoljunk? Csak rajtad múlik, hogy velünk tartasz-e ?”, 
hirdetik  a  Kör  tagjai,  akik  kétheti  rendszerességgel  sétára  invitálják   korosztálytól 
függetlenül a város lakóit.
Az  Egészségvédő  Kör   a  novemberi  „Egészséghónap”  kapcsán  szűrővizsgálatokat 
(mammográfia,  csontritkulás,  melanóma) szervez,   „Egészséges  étkek Harmónia módra” 
címmel kóstolóval egybekötött életbemutatót tart, és tervei szerint beindítja  a csontritkulás 
gyógytornája tanfolyamot.

2.3.7.4. 2008-ban ünnepelte 40. évfordulóját a napjainkban több mint 300 főt számláló Városi 
Nyugdíjas  Klub,  melynek  célja  a  városban  élő  nyugdíjasok  összefogása,  szabadidejük 
hasznos eltöltésének szervezése, a klubtagokkal való törődés. Ennek érdekében különböző 
programokat, előadásokat, kirándulásokat szerveznek. 
A Szívprogramhoz kapcsolódva „Két lábbal az egészségért!” gyalogtúrát szerveznek, június 
12-én a  városi  sportpályán megrendezik a  „Nagyszülők és unokák” juniálisát,  melyen a 
szórakoztató és sportprogramok mellett egészségügyi szűrést is végeznek. 
Havi rendszerességgel lehetőséget nyújtanak klubtagjaiknak egy kis tekézésre. „Őszikék” 
sorozatukon belül aktuális témákról orvosi előadásokat szerveznek.

2.3.7.5.  Az  Ifjú  Természetjárók  Baráti  Köre „Túra  az  egészségért”  elnevezéssel 
kapcsolódik 2009-ben a Szív programhoz. A tavaszi és őszi gyalogtúra célja a testmozgás 
népszerűsítése mellett, a természet szépségeinek felfedezése.

2.3.7.6. 2009-ben ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját a Diabetes Klub, mely a város és 
városkörnyék cukorbetegeit fogja össze. Jubileumuk évében minden hónap utolsó keddjén 
aktuális témákban előadást szerveznek, vérnyomás, vércukor, testzsír és koleszterinszűrést 
bonyolítanak le, nyárköszöntő kerti-party-t és kirándulást szerveznek.

2.3.7.7.  A  Pannon Kapu Kulturális  Egyesület a  művelődési  házban lehetőséget  nyújt  a 
szervezetten folyó mozgásprogramoknak (asszonyok tornája, kondicionáló torna, hastánc, 
csontritkulás gyógytornája).
Gyermeknapon  és  a  Szentgotthárdi  Ifjúság  Napján  „Egészségpavilon”  felállításával 
lehetőséget nyújt egészségi állapotfelmérésre és elsősegély ügyeletre.

2.3.7.8. A „Galagonya” Szív Klub havi rendszerességgel várja a város érdeklődő lakosságát.
Megemlékezik a Szív Világnapjáról, piknikkel egybekötött túrán vesznek részt tagjai, több 
ismeretterjesztő,  orvosi  előadást  szerveznek,  szeretnének  megismerkedni  a  legújabb 
eszközökkel, lehetőségekkel és gyógyszerekkel, de gyógynövénygyűjtő kirándulás, színházi 
előadások,  képzőművészeti  kiállítások,  zenei  rendezvények  is  szerepet  kapnak 
programjukban.

2.3.7.9. A Civil Fórum a Gotthárd TV-vel karöltve havi rendszerességgel elkészíti az Idősek 
Magazinja című műsort.

2.3.8. Ha egészségről beszélünk, fontos a lelki egészség megléte is 

2.3.8.1. A Fővárosi  Pszichiátriai  Betegek  Otthonába   való  bekerülés  érdekében,  egyedi 
elhelyezési kérelemmel nem fordultak még a főpolgármesterhez.
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2.3.8.2. A lelki egészség megőrzésére (Mental Health) témakörben benyújtottuk, és előzetes 
információnk  szerint  nyertes  (amit  a  testület  a  165/2008.  sz.  határozatával 
támogatott)  a  Szlovénia  –  Magyarország  Határmenti  Együtműködés  Operatív 
Program 2007-2013. c. pályázatunkat. A lelki egészség megőrzése tekintetében az 
alábbi  programokat  fogjuk  megvalósítani:  Antistressz  programok, 
Sportpszichológiai  programok,  Partner  és  családterápiás  programok,  a  mentális 
egészség tudatos megtartása…. Ennek a programnak a keretében lehetőség nyílik 
gyermekpszichológus  alkalmazására  is.  A  gyermekpszichológusnak  a  bére  a 
következő  3  tanévre  (2009/2010,  210/2011,  valamint  a  2011/2012)  van  a 
pályázatban  megtervezve.   Jelenleg  a  Szlovén  partnerrel  egyeztetve  az  egyes 
megvalósítandó  programokra  keressük  a  szakembereket  a  Rendelőintézetünk,  a 
Városi Gondozási Központ és a Kistérségi ÁNTSZ szakembereinek bevonásával.

2.4. Lakhatás  
2.4.1.  A  ténylegesen  2008-ban  induló  első  lakáshoz  jutók  támogatásának  új  rendszere 
beváltotta  a  hozzáfűzött  reményeket.  A megfogalmazott  elvek  megfelelő  rendezőelvnek 
minősültek  A 2008-ban jelentkező tíz kérelmező 2009-ben megkapja(ta) a 100-100 e/Ft-os 
támogatást, 2009-ben három fő nyújtott be ezidáig kérelmet.

2.4.2. A lakásfenntartási támogatás jelentősége a munkanélküliség emelkedésével, a szociális 
helyzet  rosszabbodásával  növekszik,  hiszen  a  rezsiköltségek  kifizetése  a  lakhatás 
megőrzésének  a  feltétele.  A  lakásfenntartás  négyzetméterenkénti  elismert  költsége 
2009.01.01-től 425,-Ft-ról 450-,Ft-ra emelkedett.

2.5. Oktatás, nevelés, képzés  
Az  e  területen  biztosítandó  esélyegyenlőségi  kérdéseket  külön  előterjesztés  taglalta  a 
Képviselőtestület  2008.  augusztusi  ülésén  kistérségi  közoktatási  fejlesztési  és 
esélyegyenlőségi  terv  című  anyagban.  Ezért  ezen  a  téren  felmerülő  kérdések  részletes 
kifejtésétől eltekintünk.

2.5.-2.5.6
A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény módosításaként  jelent  meg  az 
esélyegyenlőség  érvényesülésének  közoktatásban  történő  előmozdítását  szolgáló  egyes 
törvények módosításáról szóló 2008. évi XXXI. Törvény.
A Települési  Esélyegyenlőségi  Terv jogszabályi hivatkozásait  e jogszabály módosítás nem 
érintette.

2.5.7. Halmozottan hátrányos helyzet
Kutatások azt  igazolják,  hogy minél korábban kezdi meg a gyermek az „óvodába járást”, 
annál nagyobb  esélye van arra, hogy sikeresen kezdje meg az iskolai tanulmányait. Az óvodai 
nevelésben való részvétel a szülő döntésén múlik mindaddig, ameddig a gyermek nem lép az 
ötödik  életévébe.  Azoknál  a  gyermekeknél  azonban,  ahol  a  szülők  iskolai  végzettsége 
alacsony, indokolt, hogy a gyermek lehetőség szerint már három éves korában óvodába járjon. 
2009. évtől bevezetésre került az óvodáztatási támogatás, ösztönözve a szülőket arra, hogy 
gyermeküket minél korábbi életkorban beírassák az óvodába.
Az óvodáztatási  támogatás annak a  rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermeknek a szülője részére állapítható meg, aki 

- a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, 
- továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. 
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Az óvodáztatási támogatás összege 2009. évben gyermekenként első alkalommal 20.000,-Ft, 
ezt  követőn  esetenként  és  gyermekenként  10.000  forint.  2009.  évet  követően  az  összeg 
emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. A 
támogatás  kifizetéséhez  szükséges  összeget  a  Magyar  Államkincstár  utalja  át  a  települési 
önkormányzatok részére.

2.5.8. Az eltérő tantervű, azaz az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása a SZOI 
Arany János Általános Iskola intézményegységében folyik két csoportban, míg 5 tanuló a 
normál tagozatba van integrálva, de velük gyógypedagógus is foglalkozik.

2.5.10. 
A Játékvár Óvodában a  gyermekek nevelését 41 fős alkalmazotti  létszámmal biztosítja az 
intézmény. A nevelőtestület létszáma 24 fő, minden óvónő rendelkezik felsőfokú képesítéssel, 
sőt többen másoddiplomával is. E mellett egy gyógypedagógiai asszisztens, egy logopédus 
biztosítja az esélyegyenlőség követelményeinek megfelelő nevelést, az alkalmazotti létszám 
még két ügyviteli alkalmazottat és az óvodavezetőt foglalja magába. A nevelőmunkát segítő 
alkalmazottak, a 12 dajka mindegyike dajka szakmunkás bizonyítvánnyal bír.
Az óvoda 12 csoportban 285 férőhelyen neveli a gyermekeket. Az átlagos csoportlétszám 23 
fő. A jelenlegi gyermek létszám 260 fő, ebből 249 gyermek jár a székhely óvodába, 11 a 
Tótfalusi utcai tagóvodában veszi igénybe az óvodai nevelést. Az összlétszámból jelenleg 6 
gyermek bejáró.

Gyermek-, tanulólétszám az intézményben
Összesen HH HHH SNI

260 7 2 1

2.5.12.1
A nevelési tanácsadás szolgáltatást 2009. január 1. – 2009. december 31. időpontok között a 
Társulás 3 700 000,- Ft összegben finanszírozza.
2008. január 1. – 2008. december 31. között a nevelési tanácsadóhoz fordulók megoszlása a 
következő:

1-5 alkalom 
VIZSGÁLAT

6. alkalom 
TERÁPIA

Szülőkonzultáció Összesen

Szülőkonzultáció 4 fő 4 fő
Nem óvodás szentgotthárdi - - -
Szentgotthárdi óvoda - 18 fő - 18 fő
SZOI Arany 5 fő 26 fő - 316 fő
SZOI Széchenyi 7 fő 9 fő - 16 fő
SZO Gimnázium - - -
III. Béla 9 fő 1 fő - 10 fő
Alsószölnök Óvoda 1 fő - 1 fő
Felsőszölnök Iskola - - - -
Rábatótfalu Óvoda - - - -
Apátistvánfalva Óvoda 1 fő - - 1 fő
Rábagyarmat Óvoda 14 fő 4 fő - 18 fő
Rábagyarmat Iskola 1 fő - 1 fő
Rönök Óvoda 2 fő 5 fő - 7 fő
Gasztony Óvoda 1 fő 1 fő 2 fő
Csörötnek-Magyarlak Óvoda 12 fő 10 fő - 22 fő
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Csörötnek-Magyarlak Iskola 15 fő 5 fő - 20 fő
Összesen: 66 fő 81 fő 4 fő 151 fő

2.5.12.2
A logopédiai szolgáltatást igénybevevő gyermekek száma Szentgotthárd vonatkozásában: 33 
óvodás korú és 3 iskolás korú.

2.5.12.3
A 2008/2009 tanévben a gyógytestnevelő heti 12 órában látja el a gyógytestnevelési órákat. 
Ezek többsége a SZOI intézményegységeiben kerül megtartásra. Az érintett tanulók heti 1 
órában gyógyúszásban vesznek részt.
Gyógytestnevelés megoszlása:

SZOI Arany János Általános Iskola 12 fő
SZOI Széchenyi István Általános Iskola 14 fő
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 11 fő.

2.5.14.  A  Képviselőtestület  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat  2009.  évi  fordulójában az  „A” típusú pályázat  esetén  10 főt  részesített 
ösztöndíjban, 2.000 Ft/hó támogatás nyújtásával.

2.6. Akadálymentesítés  

2.6.1. 
Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) című, NYDOP-2009-
5.1.1/C  kódszámú  pályázat  megjelenésével  lehetőségünk  van  óvoda,  alapfokú  iskola, 
középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi alap- és szakellátás, egészségügyi szakellátás, 
önkormányzati ügyfélszolgálat intézmények akadálymentesítésére. A pályázat lehetőséget ad 
intézménytípusonként  egy  településen  egy-egy  pályázat  benyújtására.  A pályázat  beadási 
határideje: 2009. szeptember 30. 

A bölcsődék  és  közoktatási  intézmények  infrastrukturális  fejlesztése,  valamint  közösségi 
buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009. (II.26.) 
ÖM rendelet alapján A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása sikeres 
pályázatot nyújtott be, amely keretében megvalósul az akadálymentesítés témakörében: 

− A Játékvár Óvoda keleti bejáratának akadálymentesítése rámpával; 
− Az  Arany  János  1-4.  évfolyam  Tagintézmény  földszintjének  akadálymentesítése 

rámpával, valamint 1 db mozgássérült mellékhelyiség kialakítása. 

2.6.3   
Szentgotthárd Város  Önkormányzata  által  a  Városi  Gondozási  Központ  részére  benyújtott 
NYDOP-2008.5.1.1./B kódszámú, és a „Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” 
című  pályázatunk  forráshiányra  hivatkozva  elutasításra  került.  De  a  2.6.1  pontban 
megfogalmazott NYDOP-2009-5.1.1/C jelű pályázatra újabb pályázat benyújtását tervezzük.  

2.6.4.  2008-ban  e  pontban  megfogalmazott  pályázatot  (Egészségügyi  Szolgáltatások 
fejlesztése,  kistérségi  járóbeteg szakellátó  központok fejlesztése,  alap-járóbeteg szakellátás 
korszerűsítése) az NFÜ nem támogatta. Viszont a 2.6.1 pontban bemutatott NYDOP-2009-
5.1.1/C jelű  pályázat  keretében  az  egészségügyi  alapellátás  akadálymentesítésére  pályázat 
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nem nyújtható be! Ezért a Rákóczi u. 5. száma alatti Rendelő akadálymentesítésére további 
pályázati lehetőséget kell találni.    

2.7. Ifjúság  
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 120/2009 számú határozatában 
az  „Ifjúsági  Cselekvési  Terv  Szentgotthárd  Város  Ifjúsági  Koncepciójához”  című 
dokumentum  végrehajtásának  határidejét  és  az  Ifjúsági  Koncepció  érvényességének 
határidejét 2011-ig meghosszabbította

2.7.3. A tanuló ifjúság egészségi állapotáról részletes tájékoztató olvasható a 2009.évi júniusi 
testületi ülés két ülés közt történt jelentése, lejárt határidejű határozatokra adott anyagában is.

2.7.4. Nyári gyermekétkeztetés
A települési önkormányzatok számára 2009. évben ismét lehetőség nyílik kötött felhasználású 
állami  támogatásból  szociális  nyári  gyermek  étkeztetés  megszervezésére.  A  gyermekek 
számára  június  16-tól  augusztus  31-ig  terjedő  időszakban  minimum 44,  de  maximum 54 
munkanapig folyamatosan napi egyszeri meleg étkeztetést kell biztosítani. Kivételes esetben, 
ha az önkormányzat a meleg étkeztetést nem tudja megszervezni, a támogatás felmelegíthető 
étel biztosítására is fordítható. 
Az állami támogatásból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
étkeztetése biztosítható.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a nyári gyermekétkeztetésre való igényfelmérés után 56 
rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  gyermek  részére,  gyermekenként  és 
munkanaponként 370,-Ft  összegű állami támogatást vehet igénybe.
A  nyári  gyermekétkeztetést  az  érintett  gyermekek  2009.06.16-tól  2009.08.31-ig  terjedő 
időszak alatt veszik igénybe. Az étkeztetés biztosítása az Arany János Általános Iskola és a 
Széchenyi  István  Általános  Iskola  főző  konyhájáról,  az  étel  ételhordóban  történő 
elszállításával történik.

2.7.9.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008/2009. tanévben is bekérte a nevelő-oktató 
intézményekben ismert veszélyeztetett és hátrányos helyzetű kiskorúak adatait.  A beérkezett 
információkból kiderült, hogy a jelzőrendszeri tagok 14 fő veszélyeztetett és 33 fő hátrányos 
helyzetű gyermeket jeleztek. 

2.8. Idősek
2.8.1.
A Gondozási Központ által  2009-ben biztosított szolgáltatások: Változatlanok

Szakosított ellátás: 
Időskorúak Gondozóháza: 2009. július 01-től, mint ellátás megszűnik. 

2.8.2.
A  Támogató  Szolgálat  2009.  április  1-től  határozatlan  idejű  működési  engedéllyel 
rendelkezik,  mivel  a  szolgálat  alkalmazottai  a  külön  jogszabályban  meghatározott 
tanfolyamot sikeresen elvégezték. 

2.8.3 Temetői buszjárat
A Városi  Gondozási  Központ  Támogató Szolgálata  a  nehezen mozgó,  idősebb személyek 
részére 2008. szeptember 12-től indította be rendszeresen, havi 2 alkalommal a temető járatát. 
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A járat lehetséges igénybevételének időpontja az adott tárgyhónap második és utolsó hetének 
pénteki  napja  15  órától-  17  óráig.  A szolgáltatás  térítésmentesen  vehető  igénybe.  A járat 
útvonalterv alapján működik, az igényt a Támogató Szolgálat vezetőjénél kell bejelenteni.

2.8.4.
Közösségi pszichiátriai ellátás: 
Kliensek száma 2009. május 30.-val: 46 fő. Ebből 20 fő férfi, 26 fő nő. A kliensek közül 15 fő 
a kistérségben, még 31 fő Szentgotthárdon lakik. Az életkor megoszlása: 0-20 év: 1 fő, 21-40 
év :9 fő, 41-60 év: 26 fő, 61-80 év:10 fő. 

2.8.5.
A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 76/2008. 
számú határozattal döntött az Időskorúak Gondozóház szakosított ellátás megszüntetéséről és 
ez alapján kezdeményezte  az Államigazgatási  Hivataltól  -  2009. június 30.  időponttal  -  a 
Gondozóház működési engedélyének a visszavonását. 
A Fenntartó az ellátottakról az átmeneti ellátást nyújtó intézmény megszüntetését megelőzően 
megfelelően gondoskodott.

2.9. Nemzeti és etnikai kisebbségek

2.9.1. Szentgotthárd földrajzi fekvéséből adódik, hogy a városban és a kistérségben szlovén 
illetve német nemzetiség is él, de élnek viszonylag kis létszámban romák is. Mindhárom 
nemzeti illetve etnikai kisebbség rendelkezik helyi kisebbségi önkormányzattal.
Szentgotthárdon  van  a  székhelye  a  Magyarországi  Szlovének Szövetségének.  A helyi 
szlovéneknek saját hetilapjuk is van, illetve rádiójuk. Szentgotthárdon található a Szlovén 
Köztársaság  Főkonzulátusa.  Június  elején  nyílt  meg  Szentgotthárdon  a  Szlovén  Vidék 
Nonprofit Kft. irodája, ami a vidékfejlesztést tűzte ki céljául a Vendvidéken.

2.9.2.  Az  elsősorban  Rábafüzes  városrészre  koncentrálódó  német nemzetiségieket  –  a 
szlovénokhoz  hasonlóan  –  szintén  szociálisan  sújtja  a  munkanélküliség,  lévén  tagjaik 
nagyobb részben gyári munkások (voltak). A nyugdíjasaik egy jó része aktív életkorában 
otthon  gazdálkodott,  így  nyugdíjuk  alacsonyabb.  Ennek  ellenére  a  szociális  helyzetüket 
átlagosnak jelölték a legutóbbi felmérésben.

2.9.3.A Játékvár óvodában 2 szlovén nemzetiségi csoport (a székhely óvodában 26 gyermek, 
míg a Tótfalusi utcai óvodában 11 gyermek) tanulja a nemzetiségi nyelvet. Német nemzetiségi 
nyelven 26 gyermek nevelése folyik.

2.9.4. 2006 decembere óta a Helyi  Cigány Kisebbségi Önkormányzat a roma 
közösséget  érintő,  veszélyeztető  szociális  és  lakhatási  krízishelyzetekre 
vonatkozó szabályzattal rendelkezik. A szabályzat szerint a roma közösség a 
krízishelyzet  elhárítására  és  megoldásának  elősegítésére  vonatkozó 
tevékenységet végez.

3./ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEK 
Az Etv. 63.§. (4) bekezdése alapján az ötven főnél több személyt foglalkoztató 
költségvetési szervek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni. 

3.1. Polgármesteri Hivatal
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3.1.2. Munkaerő-utánpótlás, pályáztatás:

A 2008. 09. 01 – 2009.05.31.  közötti időszakra vonatkozó adatok:
A megüresedő álláshelyekre pályázati eljárás keretében kiválasztott munkatársak kerültek. 
Az egyenlő bánásmód betartása érdekében az a pályázati felhívásokat mindenki számára 
hozzáférhető módon,  a  városi  médiában és  a  városi  honlapon tette  közzé a  munkáltató. 
2008. január 1-jétől a KSZK honlapján is kötelező a pályázati felhívások közzététele.
Az esélyegyenlőségi referens minden alkalommal véleményezte a pályázati felhívásokat és 
részt vett a pályázatokat értékelő előkészítő bizottság munkájában, véleményét a munkáltató 
-  természetesen  a  szakmai  szempontok  szem  előtt  tartásával  -  figyelembe  vette.  A 2 
pályázati eljárás során  egy   alkalommal  munkanélküli pályázót  nevezett ki a munkáltató a 
meghirdetett állásra.

3.1.3. Képzés, továbbképzés adatai:
A 2008. 09. 01 – 2009.05.31.  közötti időszakra vonatkozó adatok:

A Polgármesteri Hivatal éves továbbképzési tervekkel rendelkezik, melyet a személyügyi 
ügyintéző állít össze a továbbképzési kötelezettségek, igények és az irodavezetők javaslata 
alapján.
Tanulmányi szerződést ebben időszakban nem kötött a munkáltató. Mivel az utóbbi években 
ugrásszerűen  megnőtt  a  felsőfokú  iskolai  végzettséggel  (egyetem,  főiskola)  rendelkező 
ügyintézők száma, akiknek a kinevezéstől számított 3 éven belül szakvizsgát  kell tenniük, 
ebben a rövid időszakban  6 fő ügyintéző tett sikeres  közigazgatási szakvizsgát. 

3.3.1. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 
Ebben a pontban felsoroltak kapcsán bekövetkező változások:
- Az idei tanévben az Útravaló ösztöndíjprogramba az iskola nem kapcsolódott be.
- Roma mentorképzés nincs

4./ ÖSSZEGZÉS
Megállapíthatjuk,  hogy  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  intézményeinél  az 
esélyegyenlőség,  az  előítélet  mentesség,  az  egyenlő  bánásmód,  a  szociális  biztonság 
feltételeinek javítása, az önkormányzat koordinációs szerepvállalása biztosított.

E  területet  érintő  jogszabályváltozásokat  folyamatosan  figyelemmel  kísérjük,  az  ezekből 
eredő feladatokat végrehajtjuk, sőt a helyi viszonyokat figyelembe véve – a rendelkezésre álló 
anyagi lehetőségek függvényében – a helyben felmerülő problémákra,  helyi megoldásokat 
alkalmazunk,  pl.  temetői  buszjárat  beindítása,  szociális  intézményi  ellátások  átszervezése, 
oktatási intézmény átszervezés stb.

Az esélyegyenlőség területén azonban még az infrastrukturális fejlesztések elengedhetetlenek, 
ezek anyagi fedezete jelen helyzetünkben csak pályázati források megszerzésével lehetséges, 
de ezek kihasználását is kockáztatja a saját erő biztosítás bizonytalansága.

5. /CSELEKVÉSI TERV 

A  bevezetőben  már  említettük,  hogy  a  Települési   Esélyegyenlőségi  Terv  2008-as 
felülvizsgálata  alkalmával  a  214/2008.számú  határozattal  a  terv  végrehajtása  érdekében 
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cselekvési  terv elfogadására került  sor.  A továbbiakban e tervben foglaltak érvényesülését 
tekintjük át.

Cselekvési Terv
a Települési Esélyegyenlőségi Programhoz kapcsolódóan

1. A SZOI esélyegyenlőségi tervének elkészítése.
Határidő: azonnal
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

A SZOI esélyegyenlőségi terve nem készült el. A kistérség által készített esélyegyenlőségi terv  
részeként szerepel a SZOI intézménye.

2. A Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi terve érvényesülésének vizsgálata. 2008. 
december 31-ét követő időszakra vonatkozó polgármesteri hivatali esélyegyenlőségi 
terv előkészítése, a munkáltatóval és a szakszervezettel történő egyeztetés.
Határidő: 2008. december 15.
Felelős: esélyegyenlőségi referens

A Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi terve a 2008. december 31. követő időszakra 2009.  
december  31.  hatályossággal  elkészült,  melyet  a  munkáltatóval  és  a  szakszervezettel  
előzetesen egyeztetettünk. A Polgármesteri Hivatal 2009. évre szóló Esélyegyenlőségi Tervét a  
dolgozókkal  az  esélyegyenlőségi  referens  a  2009.  januárjában  tartott  munkaértekezleten  
ismertette.  

3. Gyermekpszichológus foglalkoztatása pályázati lehetőség függvényében.
Határidő: 2009. január 31.
Felelős:  Viniczay Tibor polgármester

Lsd. a 2.3.8.2 pontban írtakat.
A  lelki  egészség  megőrzésére  (Mental  Health)  témakörben  benyújtottuk,  és  előzetes  
információnk  szerint  nyertes  (amit  a  testület  a  165/2008.  sz.  határozatával  támogatott)  a  
Szlovénia  –  Magyarország  Határmenti  Együtműködés  Operatív  Program  2007-2013.  c.  
pályázatunkat.  Ennek  a  programnak  a  keretében  lehetőség  nyílik  gyermekpszichológus 
alkalmazására  is.  A  gyermekpszichológusnak  a  bére  a  következő  3  tanévre  (2009/2010,  
210/2011, valamint a 2011/2012) van a pályázatban megtervezve. 

 
4. A Polgármesteri Hivatal, a Rákóczi u-i orvosi rendelők, a Játékvár Óvoda, a Tótágas 

Bölcsőde,  a  SZOI  tagintézményei,  valamint  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola 
főépületének akadálymentesítése – elsősorban pályázati lehetőségek igénybevételével.
Határidő: törvényi határidők szerint
Felelős: intézményvezetők

  Fekete Tamás irodavezető
  Jakabné Palkó Edina irodavezető

Lsd. 2.6. Akadálymentesítés fejezetnél írtak.

”A bölcsődék  és  közoktatási  intézmények  infrastrukturális  fejlesztése,  valamint  közösségi  
buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009. (II.26.)  
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ÖM rendelet alapján A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása sikeres 
pályázatot nyújtott be, amely keretében megvalósul az akadálymentesítés témakörében: 

− A Játékvár Óvoda keleti bejáratának akadálymentesítése rámpával; 
− Az  Arany  János  1-4.  évfolyam  Tagintézmény  földszintjének  akadálymentesítése 

rámpával, valamint 1 db mozgássérült mellékhelyiség kialakítása. 
 
További  pályázati  lehetőség:  Egyenlő  esélyű  hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz 
(Akadálymentesítés)  című,  NYDOP-2009-5.1.1/C  kódszámú  pályázat  megjelenésével  
lehetőségünk van óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi alap-  
és  szakellátás,  egészségügyi  szakellátás,  önkormányzati  ügyfélszolgálat  intézmények  
akadálymentesítésére. Sajnos az egészségügyi alapellátásra jelen pályázat nem nyújtható be,  
ezért  ezen  épület  akadálymentesítésére  további  pályázati  lehetőséget  kell  találnunk.  A 
pályázat lehetőséget ad intézménytípusonként egy településen egy-egy pályázat benyújtására.  
A pályázat beadási határideje: 2009. szeptember 30. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.26.) sz.  
ÖKT. rendeletben (6.§ (5) bek.) a céltartalékban 10.000 e/Ft került tervezésre felhalmozási  
célú pályázatokhoz pályázati alapként. Ezen forrás szolgál az akadálymentesítésre kiírt és  
megpályázott támogatások önerejének finanszírozására. Az akadálymentesítésre egyéb saját  
forrás a 2009. évi  költségvetésében nem került  tervezésre a bevételek jelentős csökkenése  
miatt.

A Bölcsőde bejáratai  közül  az  egyik  oldalsó bejáratnál  rámpa került  kialakításra,  így az  
épületbe az akadálymentes bejutás biztosított.

5.  A  Gondozási  Központ  akadálymentesítése  –  elsősorban  pályázati  lehetőségek 
igénybevételével.
 Határidő: 2011. december 31.
 Felelős: Fábián Béláné igazgató

Fekete Tamás irodavezető
Jakabné Palkó Edina irodavezető

Lsd. 2.6. Akadálymentesítés fejezetnél írtak.

Szentgotthárd Város Önkormányzata által  a Városi  Gondozási  Központ  részére benyújtott  
NYDOP-2008.5.1.1./B kódszámú, és a „Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése”  
című  pályázatunk  forráshiányra  hivatkozva  elutasításra  került.  De  a  4.  pontban 
megfogalmazott NYDOP-2009-5.1.1/C jelű pályázatra újabb pályázat benyújtását tervezzük. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.26.) sz.  
ÖKT. rendeletben (6.§ (5) bek.) a céltartalékban 10.000 e/Ft került tervezésre felhalmozási  
célú pályázatokhoz pályázati alapként. Ezen forrás szolgál az akadálymentesítésre kiírt és  
megpályázott támogatások önerejének finanszírozására. Az akadálymentesítésre egyéb saját  
forrás  sem  az  Önkormányzat,  sem  az  intézmény  2009.  évi  költségvetésében  nem  került  
tervezésre.

6. A kollégium főépületének rendbetétele, akadálymentesítése – elsősorban pályázati 
lehetőségek függvényében.
Határidő: 2011. december 31.
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Felelős: Bedics Sándor igazgató
  Fekete Tamás irodavezető
 Jakabné Palkó Edina irodavezető

A Kollégium rendbetétele érdekében benyújtott magyar – szlovén közös pályázat nem nyert,  
más  pályázati  lehetőség  hiányában  a  kollégium  főépületének  rendbetétele  és  
akadálymentesítése nem történt meg.
2006-ban lehetőség volt címzett támogatás benyújtására épület rekonstrukcióra és bővítésre,  
azonban ezt a „támogatási formát” felfüggesztették. 

7. A települési esélyegyenlőségi programban meghatározott ütemterv végrehajtásáról 
minden tárgyévet követő év június 30-ig be kell számolni a Képviselő-testület felé. 
Határidő: minden év júniusi képviselő-testületi ülés
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

 Intézményvezetők

Ezen előterjesztéssel tettünk ennek eleget.

8. A SZOI Arany János Általános Iskola új tornatermének kialakítása – elsősorban 
pályázati lehetőségek kihasználásával.
Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

  Fekete Tamás irodavezető
  Jakabné Palkó Edina irodavezető

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.26.) sz.  
ÖKT. rendeletben (6.§ (5) bek.) a céltartalékban 10.000 e/Ft került tervezésre felhalmozási  
célú pályázatokhoz pályázati alapként. Ezen forrás szolgál épület felújításra-, bővítésre kiírt  
és  megpályázott  támogatások  önerejének  finanszírozására.  Az  új  tornaterem kialakítására  
egyéb saját forrás sem az Önkormányzat, sem az intézmény 2009. évi költségvetésében nem 
került tervezésre.
A szükséges tervek egyébként kompletten rendelkezésre állnak. A közeljövőben várható olyan 
jellegű pályázat megjelenése, amelyben ez az elképzelés érvényesíthető.

9.  Tornaszoba  kialakítása  a  Játékvár  Óvodában,  a  SZOI  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium  tornaterme  padlózatának  felújítása,  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és 
Kollégium  tornatermének  felújítása,  bővítése  –  elsősorban  pályázati  lehetőségek 
függvényében.
Határidő: 2009. 08. 31.
Felelős: intézményvezetők

  Fekete Tamás irodavezető
  Jakabné Palkó Edina irodavezető

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.26.) sz.  
ÖKT. rendeletben (6.§ (5) bek.) a céltartalékban 10.000 e/Ft került tervezésre felhalmozási  
célú pályázatokhoz pályázati alapként. Ezen forrás szolgál épület felújításra-, bővítésre kiírt  
és megpályázott támogatások önerejének finanszírozására. A felsorolt feladatokra egyéb saját  
forrás  sem az  Önkormányzat,  sem az  intézmények  2009.  évi  költségvetésében nem került  
tervezésre.
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10. Az informatikai infrastruktúra folyamatos fejlesztése, a régi géppark cseréje a III. 
Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban és a SZOI-ban.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezetők

Az informatikai  infrastruktúra  fejlesztésének  forrását  biztosítja  a  költségvetési  törvényben 
(2008.  évi  CII.  Tv.  5  melléklet  17.pont)  a  Szakmai  és  informatikai  fejlesztési  feladatokra  
elkülönített központosított előirányzat. Erre pályázni tudnak az intézmények, amennyiben a  
végrehajtásra kiadott rendeletekben meghatározott feltételeknek megfelelnek.

E témakörben, 2008-ban mind az Önkormányzat, mind a Társulás nyújtott be pályázatot a  
TIOP-ra.  Az  Önkormányzat  a  III  .Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégiumban  való  
felhasználásra:  8  db  tantervi  csomagra,  1  db  alkalmazás  szerver  csomagra  adott  be  
pályázatot.
A  Társulás  a  SZOI  keretein  belül  iskolai  munkaállomás  csomagra-  PC  16db,  tantermi  
csomagra- 23db, szavazó csomagra- 2 db, alkalmazási szerver csomagra- 1 db, kiegészítő 
SNI IKT csomagra- 1db pályázott. 

11. Nagyobb támogatás nyújtása a felzárkóztatás és a tehetséggondozás számára, a 
lemorzsolódás minimálisra csökkentése.
Határidő: folyamatos
Felelős:   oktatási intézmények vezetői

A  költségvetési  törvényben  (2008.  évi  CII.  Tv.  5  melléklet  16.pont)  központosított  
előirányzatból  pályázható  /  igényelhető  forrás  áll  rendelkezésre  a  gyermekek,  tanulók 
esélyegyenlőségét  szolgáló  foglalkozásokhoz,  képesség-kibontakoztató   felkészítéshez,  
integrációs felkészítéshez,  óvodai fejlesztő programhoz sajátos nevelési  igényű gyermekek,  
tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéshez szükséges tankönyv beszerzéshez. 
(Fenti  támogatások  igénylésének,  elszámolásának  részletes  szabályait  OKM  rendeletek 
szabályozzák (2/2009.(I.30.) OKM rend., 15/2009.(IV.2) OKM rend., 23/2009. (V.22.) OKM 
rend.))

Az intézmény anyagi  lehetőségeihez mérten támogatja a tehetségeket,  ez  megnyilvánul  az  
emelt  szintű  érettségi,  valamint  a  nyelvvizsgára  felkészítés  során.  A  SZOI  tanulói  kíváló 
eredményekkel szerepelnek a megyei és országos tanulmányi versenyeken. Kiemelt szerepet  
kap  a  sport  SZOI  keretein  belül,  a  mindennapos  testnevelés  bevezetése,  az  úszásoktatás  
megszervezése lehetőséget nyújt a tanulóknak a különböző sportágak megismerésére, űzésére.  
A lemorzsolódás a halmozottan hátrányos helyzetű iskolákban, településeken tapasztalható,  
nálunk  ez  nem jellemző.  Olyan  előfordul,  hogy  gyengébb  tanulmányi  eredménye  miatt  a  
tanuló iskolát vált. (Vörösmarty – III. Béla)

12. A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló tanulók üdültetésének támogatása.

A  hátrányos  helyzetű  szociálisan  rászoruló  tanulók  üdültetésének  támogatása  anyagiak  
hiányában nem valósult meg. 

13. A Játékvár Óvoda és a Tótágas Bölcsőde játszóudvarainak korszerűsítése pályázati 
lehetőségek függvényében.
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Határidő: 2010. december 31.
Felelős: intézményvezetők

  Fekete Tamás irodavezető
  Jakabné Palkó Edina irodavezető

A Játékvár Óvodában intézményi költségvetésből 2008. évben beszerzésre került  8 db EU  
szabványnak  megfelelő  udvari  játszóeszköz,  összesen:  3.365.612  ,-  Ft  értékben.  A 
játszóeszközök telepítése 2009. évben történt meg. 

14.  Az  önkormányzat  igyekszik  élni  mindazon  lehetőségekkel,  amelyek  biztosítják  a 
hátrányos helyzetű munkanélküliek, az inaktívak munkaerőpiacra történő visszakerülését, 
így a közcélú és közhasznú foglalkoztatással, a közmunka pályázatokon való részvétellel. 
Az  önkormányzat  a  foglalkoztatási  helyzet  javítása  érdekében  folyamatosan 
együttműködik a Vas Megyei Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségével.
Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Lsd. a 2.1, 2.1.2, 2.1.3., 2.1.4, 2.1.5 pontokban írtakat.

15.  Az  önkormányzat  kezdeményezi  olyan  ismeretterjesztő  anyagok  készítését, 
lakossági  tájékoztató  fórumok,  valamint  más  típusú  programok,  rendezvények 
szervezését,  melyek  előmozdíthatják  az  esélyegyenlőségi  program  célcsoportjait 
jelentő  emberek  kedvezőbb  társadalmi  integrációját  és  szemléletváltást 
eredményezhetnek a lakosság minden tagjánál.
Az  önkormányzat  a  jogsértésekkel  szembeni  fellépés  lehetőségeire  vonatkozó 
tájékoztatási lehetőségeket biztosítja, és saját eszközeivel népszerűsíti azokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

A Polgármesteri  Hivatal  refektóriumában  térítésmentesen  biztosítunk  helyet  
minden  második  hét  első  napján,  10.30-12.00  óráig  a  Mobil  Jogsegély  
Szolgálatnak. Ennek lényege, hogy az Egy Hajóban Kiemelkedően Közhasznú 
Alapítvány együttműködésben az Igazságügyi Minisztérium Jogi Segítségnyújtó 
Szolgálatával jogi tanácsadást,  okiratszerkesztést vállal vas megyei jogászok  
közreműködésével. Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe ingyenes 
jogi  szolgáltatást,  akiknek  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelme,  vagy  szociális  
rászorultsága azt indokolja és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást  
igényel. Az ügyfeleknek a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér 
igazolás),  személyi  okmányaikat,  illetve  a  szociális  rászorultságukat  igazoló 
okmányaikat  (pl.  közgyógyellátási  igazolvány)  kell  magukkal  vinniük.  A 
szolgáltatást  a  városi  honlapon  népszerűsítjük,  de  az  egyes  fogadóórákat  
mindig megküldjük  a sajtó  munkatársainak is,  hogy minél  szélesebb körben 
legyen terjesztve ez a lehetőség.
2009  februárjában  uniós  támogatással  indult  útjára  egy  díjmentes  jogi  
tanácsadás  és  információszolgáltatás,  a  Jogpont  Hálózat,  melynek 
Szentgotthárdon is működik irodája. A Nyugat-dunántúli Jogpont Hálózat 21  
irodája  képzett  ügyvédekkel  várja  a  segítségre,  tanácsra  szorulókat.  
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Elmondhatjuk,  hogy  a  szolgáltatás  egyre  népszerűbb.  Az  ügyfelek  többsége 
munkajogi kérdésekben kér segítséget, az ügyek jelentős része a munkaviszony 
megszüntetésének  egyes  módjaira  vonatkozik.  Ez  a  magas  szám  minden  
valószínűséggel  összefüggésben  áll  a  kibontakozó  válsággal  is.
Az eddigi tapasztalatok azt erősítik meg, hogy az emberek hiányos és felületes  
jogi  ismerettel  rendelkeznek.  A  Hálózat  az  állampolgárok  jogi  ismereteinek  
bővítése  céljából  Információs napokat  hirdet  majd  meg,  ahol  különböző 
témakörökben szakmai előadásokat és egyénileg igénybe vehető szakmai Infó-
pultokat  alakítanak  ki.  Második  legnagyobb  számban  társadalombiztosítási  
jogi  ügyekben  érdeklődnek.  A  kérdések  elsősorban  a  nyugellátásokra,  a  
táppénzre és a gyermekgondozási segélyre vonatkoztak. A megkeresések 15 %-a 
társasági-  és  cégjogi  jogterületre  esett.  A  szokásos  vállalkozás  alapítás  és  
megszüntetés kérdésein kívül sokan érdeklődtek az igénybe vehető hitelforrások  
felől is. A szolgáltatást a városi honlapunkon is népszerűsítjük.

Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Települési  Esélyegyenlőségi 
Terv  felülvizsgálatáról  készült  beszámolót  megismerte  és  elfogadja;  a  214/2008.számú 
határozatával elfogadott Cselekvési Tervben foglalt, még megvalósításra váró célkitűzéseket 
továbbra is fenntartja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2009. június 12.

Viniczay Tibor
polgármester

 

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2009. június 24-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:

Lejárt határidejű határozatok: 

193/2003. számú képviselő-testületi határozat 7. pontja:

193/2003.  sz.  Képviselő-testületi  határozat  7.  pontjában  a  Képviselő-testület  felkérte  a 
Védőnői Szolgálatot, hogy minden tanév végén a tanulóifjúság egészségi állapotáról írásos 
jelentés készüljön. A védőnői szolgálat az alábbi jelentést adta: 

Jelentés az ifjúság egészségügyi állapotáról

I.
Iskolavédőnőként a  város két általános iskoláját látom el, 2008 szeptemberétől az Arany 
János Általános iskolában 1-4 osztály, azaz alsó tagozatos korosztály található. A Széchenyi 
István Általános Iskolában 5-8 osztály, azaz a felső tagozatos osztályok vannak. Az iskolai 
szűrővizsgálaton az alábbi eltéréseket tapasztaltuk.

Arany János Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskola
Hátgerinc ferdülés 1 % 1 %
Hanyagtartás 2 % 5-6 %
Lúdtalp 20 % 25 %
Szemüveges 30 % 20 %
Asthma bronchiale 1-2 % 3 %
Allergia 5 % 5-6 %
Idegrendszeri eltérés 0,01 % 0,01 %
Egyéb megbetegedés 1-2 % 1 %
Túlsúly 35 % 35 %

A táblázatban is látható, hogy a tartási rendellenességek, a lúdtalp, a kövérség és az allergiás 
megbetegedések aránya egyre növekszik.

1. Tartási rendellenességet javító gyógytestnevelés a tanév szeptemberében is elindult az 
iskolákban. Lúdtalp tornán kívül speciális gyakorlatokat végeznek a gyerekek.
Erre azért is szükség van, mert a normál testnevelés órákon nehezen bírják a testedzést 
ezek a tanulók. Teljes felmentés, csak nagyon indokolt esetben fordul elő.
Gyógyúszás is jól működik. Minden év szeptemberében újra vizsgálja az iskola orvos 
azokat, akiknek az egészségi állapota indokolttá teszi a speciális mozgást. 
Úszás oktatás is van. Szeptembertől szervezetten járnak a második osztályos gyerekek.

  
    2.   Kövérség = népbetegség már a gyerekek körében is. Kevés a sportolás, mozgás és  
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            ezzel párhuzamosan sok az egészségtelen étel, annak mennyisége. Az iskolákban ezzel 
            kapcsolatban táplálkozási program zajlik szervezett formában az ötödik osztályokban.

      3.   Allergiás megbetegedés: generációról generációra öröklődik a hajlam. Okairól a  
hatodik osztályokban hallottak előadást a gyerekek. Ugyanitt dohányzás ellenes 
program is működik. 

4. Drog prevenció: drog stratégia értelmében az ötödik osztálytól a nyolcadik osztályig 
     életvezetési ismeretek címmel több órán keresztül személyiségfejlesztéssel    
     foglalkozunk. Didaktikai játékok segítségével tanítjuk meg a káros szenvedélyek   
     visszautasítására. – Tudj nemet mondani!
     A tapasztalat alapján hasznosak és sikeresek a gyerekek körében ezek az órák.

5. Ebben a tanévben zajlott az Élet-erő programsorozat. Minden korosztály részt vett.
Heti étrend és heti program összeállításán kívül rajzkiállítás és vetélkedő is volt.
Az iskolai büféket ellenőriztük. Novemberben minden iskolából egy csapat 
versenyzett. Eredményesen zártuk a programot.

II.
Ifjúsági  védőnőként  dolgozom  a  város  két  középiskolájában, így  a  11-18(20)  éves 
korosztály  egészségügyi  állapotát  kisérem  figyelemmel.  A felmérések  a  kötelező  iskolai 
szűrővizsgálatok  alkalmával  történtek.  A két  iskolába  közel  800  tanuló  jár.  (Mind  a  két 
iskolába járnak más területről  is  gyerekek, így az adatok nem csupán a város ifjúságának 
egészségügyi állapotát mutatja.)
Már több éve teszem ezt  a  jelentést  ill.  a  vizsgálatokat  és  a  korábbi  évek tapasztalatával 
összevetve nagy mértékű változás nem történt.
Komolyabb krónikus betegséggel a tanulók 20%-a gondozott, ez kb. 150 főt jelent.(Két 
iskolában együtt.)

Ebből:   5% anyagcsere és endokrim betegség miatt
15% keringés rendszeri (magas vérnyomás) betegség miatt
  2% érzékszervi(halláskárosodás) elváltozás
  5% idegrendszeri elváltozás
17% mozgásszervi elváltozás
58% légzőszervi elvált. (allergia, asthma) miatt.

Ezen gyerekek gondozását az illetékes szakgondozó végzi, helyileg csak állapotuk figyelése 
történik. Védőnői szűrővizsgálat által a gyerekek testsúlya, testmagassága, vérnyomása, láttás, 
hallás és mozgásszervi vizsgálata. Ennek alapján az össz létszám       
                                    40% túlsúlyos

40% tartási rendellenességgel küzd
40% lúdtalp
30-40% szemüveges

Ezek  azok  az  elváltozások,  amelyekkel  szakgondozás  általi  kontroll  alatt  nincsenek  a 
gyerekek, de állapotukat figyelemmel kísérem, hogy a komolyabb betegségeket meg lehessen 
előzni. Számomra elszomorító, hogy különösen a lányok közt található sok túlsúlyos és ez 
számukra  teljesen  természetes  így.  Teljesen  jónak  vélik,  ha  üdítőznek,  chipszeznek,  sőt 
energia italt  fogyasztanak. Nagyon nehéz és kitartó munka árán lehet náluk szemléletmód 
váltást elérni, vagy esetlegesen mozgásra bírni őket. Testmozgás nem az ifjak erőssége. 
Említésre  méltó,  hogy a  tanulók kb.  20%-a szociális  okból  veszélyeztetett,  amely szintén 
befolyásolhatja  egészségi  állapotukat.  (pl.  nem  megfelelő  minőségi  táplálkozás)
Tanulók  közzel  fele  dohányzik,  és  egyéb  káros  szenvedélyeket  is  kipróbálnak,  vagy 
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alkalomszerűen  élnek  vele.  A  gyerekek  egészségük  érdekében  rendszeresen  hallgatnak 
egészségnevelési  előadásokat és nagyon sokrétű törekvés,  van arra,  hogy egészségesebben 
éljenek.  Kiemelendő,  hogy  ebbel  a  tanévben  mindkét  középiskolában  drog  prevenciós 
előadásokat hallgattak a tanulok. Ez pályázat útján valósulhatott meg.
Mindkét  iskolában  rendszeresen  tartanak  gyógytestnevelési  órákat,  ahol  a  nevelő  a 
betegségnek megfelelő gyakorlatokat végezteti a tanulóval.
Személy  higiénia  vizsgálatok  is  történek  egész  tanév  során.  A  gyermekek  megfelelő 
higiéniával  rendelkeznek,  néha  fordul  elő  pedikulosis  (fejtetű),  de  ez  elhanyagolható 
számban.
Ide tartozó, hogy a gyerekek közel 80%-a hiányos, rossz fogazattal rendelkezik. Hiába az 
iskolai  szűrővizsgálat,  azt  követően  már  nem hajlandók vissza  menni  és  el  is  utasítják  a 
fogászati kezeléseket. Az utolsó pillanatban mennek el, amikor már csak húzni lehet. 
Az  iskola  egészségügynek  ez  a  területe,  amelyet  javítanunk  kell,  illetve  a  meg  lévő 
ismereteket el kell mélyíteni. 
Fontos beszélnünk a gyermekek pszichés állapotáról is, ami sajnos nem jó. Erre utal, hogy az 
idei tanévben 5 tanulónál fordult elő öngyilkossági kísérlet.   A tanulók közel 10%-a küzd 
valamilyen lelki  eredetű problémával.  Kezelésüket  Szombathelyen a  gyermekpszichológus 
végzi, ill. nevelési tanácsadó pszichológusához járnak Körmendre.
Igazán  a  gondozásuk  nem  szoros,  ennek  oka  időhiány,  hisz  a  megye  vagy  kistérség 
gyermekeit kell ellátniuk 3-18 éves korig. Kisebb lelki problémákkal küzdő gyerekekkel a 
gyermekjóléti  szolgálat  munkatársa  ill.  én  foglalkozom,  vagy  addig  amíg  megfelelő 
szaksegítséghez eljutatni nem tudjuk.
Problémák hátterében nagy százalékban az otthonról hozott problémák állnak.

76/2008. számú képviselő-testületi határozat 1. pontja:

1. A  76/2008. számú  Társulási  Tanácsi  határozat  1.  pontja alapján  a  Szentgotthárd 
Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  –  az  alapító 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  272/2008.  sz.  képviselő-testületi 
határozatának  5. a/ pontja javaslatára – megszüntette a Városi Gondozási Központ 
keretein belül működő, idősek átmenetei elhelyezését nyújtó, gondozóházi ellátást, a 
jelenlegi ellátottakra tekintettel lépcsőzetes rendszerben. 

Ez  alapján  tájékoztatom  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  Szentgotthárd  Város  és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Társulási Tanácsának a 76/2008. számú határozata 
alapján kezdeményezte a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatalánál  -  2009.  június  30-val  -  a  Gondozóház  működési  engedélyének  a 
visszavonását.  A működési engedély visszavonási kérelméhez mellékelten csatoltuk, hogy a 
Fenntartó az ellátottak (név szerint) elhelyezéséről hogyan és milyen módon gondoskodott.

2. A 76/2008. számú Társulási Tanácsi határozat 2. pontja alapján Szentgotthárd Város 
és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  döntött,  –  az  alapító 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  272/2008.  sz.  képviselő-testületi 
határozatának  5. b/ pontja javaslatára – hogy az intézményvezető a jelen határozat 
elfogadásának  napjától  (2008.  november  28-tól)  nem vehetett  fel  új  ellátottat.  Az 
ellátást  jelenleg  igénybevevők,  ellátotti  jogviszonyban  állók  elhelyezéséről 
gondoskodni kellett. 

Az  ellátottak  elhelyezéséről  a  Városi  Gondozási  Központ  intézményvezetője  az  alábbi 
tájékoztatást adta: 
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A fenti  határozat  meghozatalának  időpontjában  a  Gondozóházban  átmeneti  elhelyezésben 
részesülő ellátottak létszáma 11 fő volt. 
2008.  december  31-ig  a  gondozóházi  ellátásban  részesülő  ellátottakat,  valamint  a  tartásra 
köteles  és  képes/vagy egyéb hozzátartozókat  együttesen  nyilatkoztattuk arra  vonatkozóan, 
hogy az ellátottak otthonukba visszahelyezhetők vagy sem. 

A leadott nyilatkozatok alapján: 
● Családi környezetébe nem helyezhető vissza – tartós, bentlakásos idősotthoni elhelyezést 
igényel: 6 fő. 
● Családi környezetbe történő visszahelyezését kérte

- gondozott biztosítása, hozzátartozói ellátással: 1 fő 
- gondozás  biztosítása,  a  VGK  által  biztosított  szolgáltatások  igénybevételével: 

étkeztetés,  házi  segítségnyújtás,  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,  támogató 
szolgáltatás: 4 fő 

A tartós bentlakásos idősotthoni elhelyezések megvalósulása: 6 fő. 

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet: 3 fő
Szombathely, Gagarin u. 5. 

Vas Megyei Idősek Otthona: 1 fő 
Táplánszentkereszt, Táncsics u. 22. 

Vas Megyei Idősek Otthona: 1 fő 
Vasvár, Petőfi u. 14. 

Fővárosi Idősek Otthona: 1 fő
Szombathely, Bogáti u. 72. 

A Gondozóházban, az ellátotti jogviszonyban állók elhelyezése az előzőekben leírtak alapján 
megtörtént. 

A 296/2008. számú képviselő-testületi határozat 1.) pontja:

3. A 78/2008. számú Társulási Tanácsi határozat 1. pontja alapján Szentgotthárd Város 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa döntött, hogy – az alapító 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  296/2008.  sz.  képviselő-testületi 
határozatának  1.  pont javaslatára  – a  Városi  Gondozási  Központban engedélyezett 
álláshelyek számát 41 főről 2009. január 01-től  40 főre, 2009. július 01-től  33 főre 
való módosítását  elfogadta.  A szakmai létszám csökkentéséről  a  Városi  Gondozási 
Központ intézményvezetője az alábbi tájékoztatást adta: 

Az Időskorúak Gondozóházában 2009. január 01-én az engedélyezett álláshelyek száma 7 fő 
volt. Ebből 6 fő szakmai és 1 fő technikai alkalmazott volt. A szakmai alkalmazottak közül 1 
főnek 2009. 01. 31-vel közös megegyezéssel megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya, mivel 
a  kolléganő 2009. február 01-től  munkahelyet  változtatott  és a  szentgotthárdi Pszichiátriai 
Betegek Otthonába dolgozik tovább szociális gondozóként.
Továbbá  a  szentgotthárdi  házi  segítségnyújtás  szakfeladaton  pedig  1  fő  határozott  idejű 
közalkalmazotti  kinevezéssel  rendelkező  szociális  gondozónőnek  is  közös  megegyezéssel 
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szűnt  meg  a  közalkalmazotti  jogviszonya,  mivel  a  kolléganő  2009.  április  01-től  a 
szentgotthárdi Rehabilitációs Kórházban dolgozik tovább ápolónőként. 

5  fő  határozatlan  idejű  közalkalmazotti  kinevezéssel  rendelkező  szociális  szakalkalmazott 
ugyan abban a munkakörben kerül tovább foglalkoztatásra, csak más szakfeladaton. 4 fő a 
szentgotthárdi házi segítségnyújtás 1 fő pedig az Idősek Klubja szakfeladaton kerül tovább 
foglalkoztatásra. 
A  határozott  idejű  közalkalmazotti  kinevezéssel  rendelkező  technikai  alkalmazottat 
(takarítónő) segédgondozóként foglalkoztatjuk a házi segítségnyújtás szakfeladaton, GYES-
en  lévő  kolléganő  álláshelyén,  kinevezése  havi  szinten  kerül  meghosszabbításra.  2009. 
február  28-val  megszüntetésre  került  dr.  Aknay Imrével  kötött  megbízási  szerződés,  majd 
2009. május 31-vel lejárt az Aknay és Társa Bt-vel kötött megállapodás is.

A Városi  Gondozási  Központ  33  fős  engedélyezett  létszámkimutatását  2009.  július  1-től, 
szakfeladatonkénti bontásban:
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Városi Gondozási Központ létszámkimutatása  2009. július 1-től                 

S. sz. IDŐSEK KLUBJA Szociálisétkezteté
s

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
SZENTGOTTHÁRD KISTÉRSÉG JELZŐRENDSZER TÁMOGATÓ 

SZOLGÁLAT
 KÖZÖSSÉGI PSZICH. 

SZOLGÁLAT

Össz:  9 fő 
főfoglalkozású

1 fő
főfoglalkozású

10 fő 
főfoglalkozású

3 fő főfoglalk. 
2 fő részfoglalk. 

2 fő
főfoglalkozású

4 fő 
főfoglalkozású

1 fő főfoglalk.
4 fő 4 órás megb.

+ 1 fő vállalkozási 
szerződés 

Engedélyezett álláshelyek száma: 2009. július 01-től 33 fő + 1 fő vállalkozási szerződéssel!
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A 93/2009. számú képviselő-testületi határozat:

Beszámoló a 93/2009. számú határozat végrehajtásáról:
A határozat  szerint  az  aktív  mentő  tűzvédelem  szentgotthárdi  megszervezése  kapcsán  az  előkészítő 
munkálatokat  meg  kell  kezdeni.  A  munkálatok  Király  Lajos  körmendi  parancsnok  koordinálásával 
folytatódnak,  a  felmérések  elindultak.  Az  épületet  úgy  kell  előkészíteni,  átalakítását  úgy  kell 
végiggondolni, hogy az alkalmasan legyen a későbbiek során a városi aktív mentő tűzvédelem feltételeinek 
biztosítására. A vizsgálatba bevonják a tulajdonos önkormányzat képviselőjét is, az ŐTE illetékeseit és a 
tűzoltóság megyei illetékeseit is. A szükséges előkészítő vizsgálatok várhatóan októberre fejeződhetnek be, 
ekkor tud vele a Testület is foglalkozni.

Hatósági és Okmányiroda:

1. Június 7-én megtörtént az Európai Parlament tagjainak 2009.évi választása Szentgotthárdon 14 
szavazókörben. A szavazatszámláló bizottságokban a Képviselő-testület által választott tagok, 
valamint  a  pártok  delegáltjai  vettek  részt,  munkájukat  a  Hivatal  köztisztviselői 
jegyzőkönyvvezetőként segítették. Előzetesen mindannyiuknak a Jegyző, mint a helyi választási 
iroda vezetője felkészítést tartott a választással kapcsolatos tudnivalókról, teendőkről.
Június  5-én  a  névjegyzékek  zárásakor  6784 választópolgárt  tartalmaztak  a  névjegyzékek,  a 
szavazás napján ehhez 50 választópolgár kérte igazolás alapján a felvételét. Szavazóként 2617 
választópolgár  jelent  meg.  Érvénytelen  szavazat  mindössze  29  volt,  az  érvényesen  leadott 
szavazatok száma 2588 volt Szentgotthárdon. 

2. 2009.  június  hónapban  a  Közszolgáltató  Vállalatnál  1  fő  kezdte  meg  közfoglalkoztatás 
keretében a munkát, kommunális feladatok elvégzését végzi. Előkészületeket tettünk a július 
hónapban közfoglalkoztatásba bevonni kívánt 1 fő (takarítónő, a Közszolgáltató Vállalatnál) 
ügyében.  Majd  augusztus  hónaptól  2  fő  foglalkoztatását  fogjuk  bíztosítani,  a  III.  Béla 
Szakképző Iskolában és Kollégiumban, valamint a Családsegítő Szolgálatnál.

3. A szociális  ellátásokról  és  szociális  igazgatásról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  szerint  házi 
segítségnyújtás 2008. január 1-től  az ellátást  igénylők részére csak meghatározott  gondozási 
szükséglet  fennállása  esetén  nyújtható.  A gondozási  szükséglet  vizsgálata  céljából  működő 
bizottság  2009.  májusi  ülésén  6  házi  segítségnyújtást  kérelmező  Szentgotthárdon  és  a 
kistérségben élő személy esetében vizsgálta  és állapította meg a házi segítségnyújtásra való 
jogosultsághoz szükséges gondozási szükséglet fennállását. 

4. A települési önkormányzatok számára 2009. évben ismét lehetőség nyílt kötött felhasználású 
állami támogatásból szociális nyári gyermek étkeztetés megszervezésére. A gyermekek számára 
június 16-tól augusztus 31-ig terjedő időszakban minimum 44, de maximum 54  munkanapig 
folyamatosan  napi  egyszeri  meleg  étkeztetést  kell  biztosítani.  Kivételes  esetben,  ha  az 
önkormányzat  a  meleg étkeztetést  nem tudja  megszervezni,  a  támogatás  felmelegíthető étel 
biztosítására  is  fordítható.  Az  állami  támogatásból  a  rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetése biztosítható.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a nyári gyermekétkeztetésre való igényfelmérés után 56 
rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  gyermek  részére,  gyermekenként  és 
munkanaponként 370,-Ft, maximum 1.118.880,-Ft összegű állami támogatást vehet igénybe.
A nyári gyermekétkeztetést az érintett gyermekek 2009.06.16-tól 2009.08.31-ig terjedő időszak 
alatt vehetik igénybe. Az étkeztetés biztosítása június és július hónapokban a Széchenyi István 
Általános  Iskola,  augusztusban  az  Arany  János  Általános  Iskola  főzőkonyhájáról,  az  étel 
ételhordóban  történő  elszállításával  történik.  Az  érintett  családok  értesítése  az  étkeztetés 
igénybevételéről megtörtént.
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5. 2 vendéglátó egységnél - a közvetlen lakókörnyezetben lakók  egészséges  életkörülményeinek 
és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében - a jogsértő állapot megszüntetéséig  péntek-
szombat napokon  23.00 órától kezdődően kötelező éjszakai zárvatartási időszakot  állapítottunk 
meg. Ezen határozatok még nem jogerősek. 

6. 2009. június 1-től  november 30-ig ismét Szentgotthárd,  Füzesi út 1.  szám alatt  lévő Piacon 
gombaszakértő vizsgálja meg ingyenesen a szedett  gombát. A szakértő hétfőtől – szombatig 
délelőtt  8  órától  12  óráig  áll  a  lakosság  rendelkezésére.  A  lakosságot  e  lehetőségről 
tájékoztattuk.

NYDRMK Szentgotthárdi Kirendeltségének tájékoztatója

A regisztráltjaink száma 2009. május 20-i állapot szerint 889 fő.

A  regisztrációból  történő  kikerülés  okai  közé  még  mindig  az  ellátás  lejáratát,  az  önállóan  vagy 
közvetítéssel  történő  elhelyezkedést  sorolhatjuk.  Munkáltatók  álláskeresőket  nagyobb  létszámban  nem 
fogadtak, csak szeretnének (Főkefe Nonprofit Kft.)

-új munkahelyek teremtődése, nagyobb létszámú munkaerőigény 

20 fő dosszié-készítés/infúzió összeszerelés, megváltozott munkaképességűeknek.
15 fő szobafestőt keresnek

-Hiányszakmák
A gazdasági válság következményeként a korábban hiányszakmának vélt munkakörökből is küldenek el 
munkavállalókat. Munkaerő felvétele nagyobb létszámban, főleg betanított munkakörökben jellemző. A 
szakképzettséget igénylő állásajánlatokat gyorsan betöltik az álláskeresők.

-speciális követelmények  a munkáltatók részéről
Megváltozott munkaképességű munkavállalókat keresnek, kézzel történő munkakészség megléte elvárás.
Jelentős  létszámban  foglalkoztatni  kívánó  munkáltató  olyan  munkavállalókat  keres,  akiknek 
munkaviszonya 2008.10.01. után munkáltató általi (működésével összefüggő okból) rendes felmondással 
szűnt  meg,  vagy/és  akik  munkahelyüket  a  munkaügyön  bejelentetett  (2008.10.01.  után)  csoportos 
létszámleépítés miatt veszítik/veszítették el. Ez az elvárás, a „Munkahelyek megőrzéséért” 2009 pályázat 
egyik, általuk igénybe venni kívánt részének feltétele.

-kereseti lehetőségek, felajánlott munkabér 
A bérezés 71 500-100 000 Ft-os tartományban a legjellemzőbb.

-letelepedő új vállalkozás:Nem volt.

-munkahelyek megszűnése a hónap során:A tárgyhónapban nem jellemző.

-várható csoportos elbocsátások:  Mt. szerinti csoportos létszámleépítés nem volt. Egy Kft a csoportos 
létszámleépítést megkerülve fokozatosan bocsátotta el dolgozóit.

-Munkáltatói kapcsolattartás havi tapasztalatai
A 2009.  II.  negyedéves  munkaerő-gazdálkodási  felmérés  adatainak  összesítése  alapján:  A válaszadó 
foglalkoztatók közül 5 foglalkoztató tervez munkaerő felvételt  (14 fő) a következő három hónapban.A 
válaszadó vállalatok közül,  16 vállalat  nem tervezi  munkaerő felvételét  és  elbocsátását,  a megkeresést 
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követő  három hónapban.  A felkeresett  és  adatokat  szolgáltató  munkáltatók közül  4  vállalkozás  jelezte 
munkavállalói létszámának leépítését az elkövetkezendő 3 hónapban, amely 26 főt érint.

Egy nonprofit  Kft.  korábbi  15  fős  munkaerőigényét  megtoldotta  még 20  fővel.  A dolgozók  feladata 
dossziékészítés és infúzió összeszerelés. 19 fő adta be pályázatát az állásra, de eddig csak 9 főt találtak 
alkalmasnak a munkára. 
Egy Kft.   az  épülő  Gotth’Art  Wellness  & Conference  Hotelben  végez  festő,  gipszkartonozó munkát. 
Nagyobb  létszámú  festő  szakmunkást,  ill.  festő  betanított  munkást  alkalmaznának  határozatlan  idejű 
munkaszerződéssel.  A körmendi  kirendeltséggel  együttműködve  sikerült  közvetíteni  a  munkahelyre.  A 
hotelen dolgozó cégek elsősorban az AM könyves foglalkoztatást preferálják.
Olasz  tulajdonú  textilipari  vállalkozás  képviselőivel  együttműködve  segítünk  nekik  az  álláskeresők 
adatainak egyeztetésében, kiválasztásában, pályázati feltételeknek megfelelő munkavállalók keresésében.
Vendéglátó  ipari  vállalkozások:  több,  munkakörönként  1-2  fős  állásbehozatala  jellemző.  Sajnos  az 
alkalmi könyves foglalkoztatás szinte kizárólagos.

 Aktív eszközök, szolgáltatások, hatósági tevékenység
A járulékkedvezmény után több munkáltató érdeklődött, de nem mindenki tudja vállalni az egy éves 
továbbfoglalkoztatási kötelezettséget. TÁMOP 1.1.2.; három fő képzésen vesz részt. 

Műszaki Iroda:

- Megtörtént a kátyúzási munkálatok kivitelezés előtti felmérése. A felmérés eredményeként összesen 
518 db úthiba felmérést végeztük el, amely összesen 765,00 m2 felületet jelent. Ezzel az út-híd kereten 
erre a célra rendelkezésre álló összeget – bruttó 3.450,- eFt-ot – teljes egészében kihasználjuk. Az utak 
állapotát  figyelembe  véve  idén  is  csak  a  balesetveszélyes  ütőkátyúk,  illetve  nagyfokú 
burkolatsüllyedések  javítására  lesz  elegendő  ez  az  összeg.  Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  az  állami 
tulajdonú és a Közútkezelő Kht. kezelésében lévő utak esetén a kht. joga és kötelessége az ez irányú 
intézkedések megtétele (pl.: Kethelyi utca, Széll K. tér, Árpád u., Mártírok út stb.). 

- Az önkormányzati tulajdonú utakon történt közterület-bontások utáni burkolatsüllyedések, illetve nem 
megfelelő  helyreállítások  következtében  4  szervezetet,  12  db  úthiba  (18,90  m2)  helyreállítására 
szólítottuk fel. Felhívjuk a figyelmet, hogy az állami tulajdonú és a Közútkezelő Kht. kezelésében lévő 
utak esetén a kht. joga és kötelessége az ezirányú intézkedések megtétele (pl.: Kethelyi utca, Széll K. 
tér stb.);

- A Szentgotthárd – Rábafüzes városrész,  Déryné utca 13. – 14. számú ingatlan közötti  szakaszának 
állapotával kapcsolatban az elmúlt időszakban már két helyszíni bejárást is tartottunk az érintettekkel 
az  útszakasz  javításával  kapcsolatos  együttműködési  lehetőségek  megbeszélése  érdekében.  A 
helyreállítással érintett út részben az önkormányzat (Déryné utca 11/A. sz. ingatlan kocsibejárójáig), 
illetve részben (az ezt követő szakaszon) az erdészet tulajdonában van. Ez az útszakasz már olyan rossz 
állapotban van, hogy a Déryné utca 13. számú ingatlan gépjárművel (pl.: betegszállító járművel) történő 
megközelítése  komoly  akadályokba  ütközik.  A  helyszíni  bejárásokon  (fakitermelők  (erdészet, 
erdőbirtokosság),  önkormányzat,  építkező)  sikerült  egy  olyan  megoldást  találnunk,  hogy  a  tárgyi 
útszakaszt  rövid  időn belül  használhatóvá  tudjuk  tenni  (út  kiszáradását  akadályozó fák,  növényzet 
kivágása  (tulajdonosok),  padkanyesés  (önkormányzat),  árkolás  (erdészet),  építési  törmelékkel 
(erdőbirtokosság), illetve kőzúzalékkal (építkező) történő kátyúzás stb.).

- Megtörtént a Máriaújfalui u. sérült út alatti átereszének a javítása és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz 
tisztítóakna építése. Kivitelező : Közútkezelő Kht, Közszolgáltató Vállalat (tisztítóakna)

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

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

Pénzügyi Iroda:

Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 
pénzforgalmi adatok alapján. 

Folyószámla hitelünk 2009. május 1-én:   - 246.016.578,- Ft
Bevételek május 1 – május 31.:                      119.281.108,- Ft
Kiadások május 1- május 31.:       - 58.386.891,- Ft
Elszámolási számla egyenlege május 31-én:   - 185.122.361,- Ft.

Tájékoztatásul közöljük, hogy folyószámla-hitelkeretünk 300.000.e/Ft.
A két ülés közti beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 221.391 e/Ft. 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk esetében két hónap prolongációt 
engedélyezett számlavezető pénzintézetünk, így 2009. július 28-án fog lejárni a szerződésünk, amikor is 
újabb bírálatot követően kerül megállapításra hitelkeretünk. Ahogy azt előző hónapban is jeleztük nem 
biztos, hogy 300.000 e/Ft hitelkeretet engedélyeznek számunkra, ezért a költségvetést érintő Képviselő-
testületi döntéseknél ezt mindenképpen szem előtt kell tartani!

Adóhatósági munka:
Május  hónapban  beérkeztek  az  adózók  iparűzési-,  és  kommunális-  adóbevallásai.  1507  bevallás 
feldolgozása történt meg. Folyamatosan küldjük ki a hiánypótlásra, javításra a felszólításokat, ill. a 2008. 
évi  helyi  adóra  (iparűzési  és  kommunális)  és  a  2009.  évi  adóelőlegre  vonatkozó  fizetési  meghagyás 
határozatait.
Tájékozatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy a 2008. évi bevallások alapján az adóbevallások kb. 60 %-
ának feldolgozása mellett az adózók részére visszafizetendő összeg meghaladja a 17.240 e/Ft-ot. 

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! 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

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

Rendeletek felülvizsgálata:

- A 18/2008.(VI. 26.) rendelet: a lakások bérletéről szóló többször módosított rendelet változtatást 
nem igényel.

- A 19/2008.(VI. 26.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának SZMSZ-ről szóló többször 
módosított rendelete változtatást nem igényel.
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- A 20/2008.(VI. 26.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről 
szóló többször módosított rendelete értelemszerűen nem igényel módosítást.

Szentgotthárd, 2009. június 17.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2009. június 16-án

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

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

A  támogatási  összeg  második 
részlete 2,5 millió Ft is megérkezett.

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.

„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 Kivitelezés megkezdődött. 
Befejezési határidő: 2009. július 31.

Gyalogosok védelmének 
növelése 
Szentgotthárdon

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ 
(KKK KÖZL-BIZT-
2008/2.)
Pályázat 
közlekedésbiztonsági 
beavatkozásra

200/2008 1. sz. projekt:
4.928.000,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

4.435.200,- Ft 492.800,- Ft

1. számú projekt műszaki tartalma:
7458. j. Kétvölgy-Szentgotthárdi ök. 
Út-Árpád u. 10+655 km szakasza
(Árpád  u.-Rózsa  F.u. 
kereszteződése).Árpád  u.:  2  db 
sárga  villogó  lámpa,  2  db  KRESZ 
jelzést felvillantó berendezés, tartós 
burkolati  jelek,  szegélyek 
süllyesztése.  Rózsa  F.u.:  táblák 
cseréje,  tartós  burkolati  jelek. 
Megvalósítása  2010.  1. 
negyedévben várható.
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

273/2007 76.000.000.-Ft NYERT 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

Városi sporttelep 
sportöltöző felújítás
I. ütem

Önkormányzati 
Minisztérium
Helyi 
önkormányzatok 
fenntartásában lévő 
sportlétesítmények 
felújítása

2.600.000,- Ft
A pályázat 
benyújtása 
megtörtént

0,- Ft

Árvízvédelmi töltés 
kialakítása 
Szentgotthárdon, a Rába 
folyó mentén

KEOP-2009-2.1.2

Önkormányzati 
árvízvédelmi 
fejlesztések

100/2009 1F:7.979.000,-
2F:159.594.274,-

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént

1F: 1.196.850,-
2F: 0,-

A  pályázat  befogadásra  került, 
hiánypótlása megtörtént.

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása

KEOP-2009-1.3.0

Ivóvízminőség-
javítása

132/2009.

Elszámolható 
költségek – nettó:

1F:1.617.000,-
2F: 29.990.000,-

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént

Igényelt 
támogatás:

1F: 1.374.450,- 
Ft

2F: 26.991.000,- 
Ft

1F: 242.550,-
2F: 2.999.000,-

ÁFA (25 %):
1F: 404.250,-

2F: 7.497.500,-
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd-Zsida 
városrészen útburkolat 
felújítása

NYDRFT-TEUT

Települési 
önkormányzati 

belterületi közutak 
felújítása, 

korszerűsítése

98/2009. 22.721.391,- Ft

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént

Igényelt 
támogatás:

11.360.696,- Ft

11.360.696,- Ft

Szentgotthárd-
Máriaújfalui játszótér 
felújítása

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

99/2009 7.142.857,- Ft

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént

Igényelt 
támogatás:

4.642.857,- Ft

2.500.000,- Ft

Szentgotthárd Radnóti 
úti játszótér felújítása

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

99/2009 7.142.857,- Ft

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént

Igényelt 
támogatás:

4.642.857,- Ft

2.500.000,- Ft
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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

UTÁNKÖVETÉS

CHIRON (Szentgotthárd 
a magyarországi barokk 
út kapuja)

INTERREG IIIB 
CADSES

224/2006. sz. 
Képv.test. 

hat.

51.000.000.
-Ft

NYERT
támoga

tás
38.250.
000.- Ft

12.750.00
0.- Ft 2009. május 19-én 55.463,11 € támogatás érkezett. 77.237,75 

€ támogatás várható még.
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2009. június 16-án

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
Kistérségi

8.000.000.-

Nyert
8.000.000.-Ft nincs

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

Támogató szolgáltatás 
állami finanszírozása

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

53/2008
Kistérségi

9.300.000.-Ft

Nyert
7.500.000.-Ft nincs

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

Lelki egészség 
megőrzése 

Szlovénia-
Magyarország 
2007-2013

165/2008. 

194.458.-euro A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

9.722.9.-euro A  pályázat  2008.  október  30-val 
került benyújtásra

Egészségügyi 
szolgáltatások 
fejlesztése a 
szentgotthárdi háziorvosi 
rendelőben 

NYDOP-5.2.1/A-
20089-0040 
Egészségügyi 
szolgáltatások 
fejlesztése

102/2008.

29.995.448.-Ft

Nem nyert 2.999.545.-Ft A pályázat várható elbírálása 2008. 
december.



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

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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