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

Tárgy: Karácsony Határok Nélkül 2009. évi programjának előkészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport 
Bizottságának  2009.  évi  munkaterve  szerint  a  Bizottság  a  márciusi  ülésén  tárgyalja  a 
Karácsony Határok Nélkül 2009. évi programjának előkészítését.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottsága 
2009.  január  26-án  megtartott  ülésén,  1/2009  számú  határozatában  elfogadta  a  2008  évi 
rendezvényről  szóló  beszámolót,  és  kezdeményezte  a  Karácsony  Határok  Nélkül 
rendezvénysorozat átmeneti szüneteltetését.

A  Karácsony  Határok  Nélkül  rendezvénysorozatot  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
2002-ben találta ki, és fejlesztette tovább. A rendezvény szorosan hozzákapcsolódik városunk 
kulturális  életéhez,  a  városlakók  a  kistérségben  élők  már  várják  a  vásárt,  a  karácsonyi 
hangulatot,  és  összhangban  van  a  város  új  útjának  a  turizmus  fejlesztésének  céljaival.  A 
további fenntarthatóság érdekében azonban át kell gondolni a lehetőségeket és az igényeket. 
Az igények és elvárások folyamatosan növekedtek a lakosság részéről, miközben a támogatók 
(szponzorok) száma is,  támogatása is  csökkent,  a  tavaly még kevésbé érződő válság idén 
biztosan tovább csökkenti a szponzorálási kedvet. El kell ismerni, hogy a 2002-ben kitalált, 
akkor még megfelelő technikai – infrastrukturális megoldások mára túlhaladottakká váltak:  A 
színvonalas  rendezvénysorozat  érdekében infrastrukturális  beruházásokat  kell  elvégezni.  A 
tapasztalatok  alapján  a  következő  években  több  javítást  kell  végrehajtani,  és  nagyobb, 
elektromos árammal, polcokkal felszerelt, zárható pavilonokat kell készíttetni. A jászol alját 
burkolni kell, hogy a bábuk ne a nedves betonon álljanak, mert a ruhájukkal együtt magukba 
szívják a vizet és tönkremennek. A színpad padlózatát is fel kell újítani, hiszen az időjárás 
erősen megrongálta. Öltözősátrat kell beszerezni, hiszen a most használtak már nagyon rossz 
állapotban vannak, beáznak, penészesek, nem alkalmasak arra, hogy hideg és nedves időben 
öltözőként használják őket. Ugyanakkor a kulturális műsorok, programok színvonalából sem 
szabad engedni. Ezek azonban elsősorban anyagi kérdéseket vetnek fel. Jelen pillanatban nem 
látni  az  anyagi  fedezetét  a  fesztivál  színvonalas  megrendezésének.  Épp  ezért  el  kell 
gondolkodni  a  szüneteltetésen.  Javaslatként  évről  évre  fel-felmerül  az  esetleg  kétnapos 
megrendezés lehetősége is, bár ezt a szakma soha nem támogatja, ráadásul az infrastrukturális 
átalakításokat ezzel nem tudjuk megspórolni. 

Ne zárjuk viszont ki azt a megoldást, hogy ha a rendezvény színvonalas megszervezésére, 
továbbvitelére  gazdasági  szervezetek,  civil  szervezetek,  stb.  vállalkoznak,  végrehajtják  a 
szükséges  fejlesztéseket,  és  nyereségérdekelten  vagy  nonprofit  alapon  vállalkoznak  a 
szervezésre, akkor ahhoz az önkormányzattól a szükséges elvi támogatást megkaphassák. 

Amennyiben a döntés mégis pozitív, tehát az eddig megszokott rend szerinti folytatásról dönt 
a Képviselő-testület, a rendezvény pénzügyi keretének rendelkezésre kell állnia a programok 
kezdetekor,  hiszen  e  nélkül  nem  lehet  sikeres  rendezvényt  szervezni,  csak  így  lehet  a 
sztárvendégeket is idejekorán leszerződtetni (minél előbb lefoglaljuk, annál kedvezményesebb 
az áruk).



Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata a Karácsony Határok Nélkül elnevezésű kulturális 
fesztivált és karácsonyi vásárt 2009 - ben nem rendezi meg.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata a Karácsony Határok Nélkül elnevezésű kulturális 
fesztivált  és  karácsonyi  vásárt  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesülettel  2009  évben  is 
megrendezi.

3. A  Képviselő-testület  a  2009.  évi  Karácsony  Határok  Nélkül  nemzetközi  kulturális 
fesztivál és karácsonyi vásár időtartamát ………. napban állapítja meg.

4. A Képviselő-testület  a  2009.  évi  költségvetésben  a  Karácsony  Határok  Nélkül  című 
rendezvényre  elkülönített  pénzkeret  maradványát  .........................  Ft-tal  kiegészíti  a 
..................................................terhére.

Határidő: 2009. október 26. (Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság ülése, 
amelyen megtárgyalásra kerülnek az előkészületi munkák)

Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Jakabné Palkó Edina irodavezető
Dr. Gábor László irodavezető
Szalainé Kiss Edina elnök

Viniczay  Tibor
polgármester

Ellen jegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



Előterjesztés

A Képviselő - testület 2008. március 25.-i ülésére.

Tárgy.: Fenntartó  és  intézményeik  pénzügyi  és  gazdasági  kapcsolatainak  vizsgálata  a 
Szentgotthárdi és a Kistérségi fenntartású intézményeknél.

Tisztelt Képviselő - testület!

A Fenntartó  és  intézményeik  pénzügyi  és  gazdasági  kapcsolatainak  ellenőrzés  során  az 
Önkormányzatok,  a  kistérség  valamint  az  általuk  fenntartott  intézmények  között 
kapcsolatokat  szerettem  volna  bemutatni.  Az  ellenőrzés  során  részletesen  feltártam  az 
ellenőrzés folyamatát, a Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés célját, és 
folyamatát. A jövőbeni lehetőségeket is számba vette az ellenőrzés. 

Az ellenőrzés hiányosságokat, hibát nem talált.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-  testülete  az  Előterjesztés  1.  számú 
melléklete  szerinti  „a  Fenntartó  és  intézményei  pénzügyi  és  gazdasági  kapcsolatainak 
vizsgálata  a  Szentgotthárdi  és  Kistérségi  fenntartású  intézményeknél”  című    belső 
ellenőrzési jelentést elfogadja!

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt, jegyző
Szentgotthárd, 2008. március 16

Dr. Dancsecs Zsolt
             Jegyző

.

1. számú melléklet



Fenntartó és intézményeik pénzügyi és 
gazdasági kapcsolatainak vizsgálata a 

Szentgotthárdi és a Kistérségi fenntartású 
intézményeknél

Belső Ellenőri Jelentés



Pénzügy és gazdasági kapcsolatok:
Az önkormányzat valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények közötti pénzügyi, és 
gazdálkodási kapcsolatokat alapvetően az Önkormányzat Számviteli politikája határozza meg. 
(hatályos: 2006. január 1.) 
Az Önkormányzat  szervezet  –  mint  önállóan gazdálkodó költségvetési  szerv –  számviteli 
politikájának rendelkezései és a kapcsolódó szabályzatok kiterjednek a hozzá tartozó részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre. Ennek megfelelően a szabályzat hatálya kiterjed 
a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal valamint,

• Városi Könyvtár – Szentgotthárd, Széll K. tér 2.
• Rendelõintézet – Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.
• Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat – Szentgotthárd, Széll k. tér 11.
• Szlovén Helyi Kisebbségi Önkormányzat – Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
• Cigány Kisebbségi Önkormányzat – Szentgotthárd, Széll t. Tér 11.
• Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás – Szentgotthárd, Széll 

K. tér 11.
 Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási 

Intézmény – Szentgotthárd, Széll K. tér 1.
 Városi Óvóda -  Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
 Városi Gondozási Központ – Szentgotthárd, Arany J. u. 1.
 Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat – Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 7.
 Rönöki Napköziotthonos Óvoda – Rönök, Petõfi u. 16.
 Gasztonyi Napköziotthonos Óvoda –Gasztony, Fõ u. 20.

költségvetési szervekre.
A Számviteli politika előírásai kiterjednek az önkormányzat, valamint az intézményei közötti 
előforduló  összes  fontosabb  pénzügyi  műveletre,  időpontokra.  A  számviteli  politika 
szabályozottsága megfelelő, az minden esetben szabályozza az előforduló eseteket. 
Ugyancsak felsorolja,  ezáltal  szabályozza a használt  pénzügyi  és gazdasági  szoftvereket a 
számviteli politika.
További kapcsolatot szabályozó dokumentum az  együttműködési megállapodás, amelyet a 
Polgármesteri  Hivatal  és  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási  Tanácsa köt  a  részben önállóan gazdálkodó intézményekkel.  Az együttműködési 
megállapodások a 217/1998. (XII.30.) számú államháztartás működési rendjéről szóló Korm. 
rendelet szabályozza. 
A megállapodás részletesen rögzíti a finanszírozás rendjét, a szerződő felek kötelezettségeit, 
illetve  az  egyéb  kikötéseket.  Fontos  megjegyezni,  hogy  ezek  az  együttműködési 
megállapodások 2005.-ben készültek, amikor a szerkezeti, és szervezeti struktúra egészen más 
volt,  mint  jelenleg.  Így  az  együttműködési  megállapodások  felülvizsgálata,  valamint 
aktualizálása mihamarabb javasolt.
Ugyancsak a pénzügyi és gazdasági kapcsolatokhoz sorolnám, a hivatal Pénzügyi Irodájának 
egy részének a munkáját, valamint szervezeti kialakítását is. Maga a csoport az intézmények 
számára  nagy  segítséget  nyújt  mind  a  pénzügyi  feladatok  ellátásában,  mind  a  gazdasági 
szempontok  tekintetében  is.  Mindezek  mellett  fontos  megjegyezni,  hogy  ezen  csoport 
létrehozásával az ellenőrzési oldal is előtérbe kerül. A csoport által nagyobb az Önkormányzat 
és a Többcélú Kistérségi Társulás kontrollja az intézményekre. 
Az intézmények ellenőrzését az államháztartási törvény két részre bontja (120/A. § (1) (2) 
bekezdés). Egyrészt a  külső ellenőrzésre, amelynek feladatait az Állami Számvevőszék látja 
el (külön törvény alapján). Másrészt az  államháztartás belső pénzügyi ellenőrzése melynek 
részét képezi:

a) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenység (FEUVE)



b) a belső ellenőrzési tevékenység

Belső ellenőrzés:
„A belső  ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét 
növelje”
Belső ellenőrzési rendszert kell működtetni valamennyi önállóan gazdálkodó, vagy részben 
önálló gazdálkodó költségvetési szervnél. A függetlenített belső ellenőrzés feladatait teljes, 
rész -, illetve osztott munkaidőben, vagy több költségvetési szerv által közösen foglalkoztatott 
személy, valamint külső szakértő is elláthatja. A költségvetési ellenőrzés megszervezéséért, 
működéséért  és  annak  szabályozásáért  az  ellenőrzés  vezetője  a  felelős.  Az  önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv a saját tevékenységén kívül belső ellenőrzést végezhet a hozzá 
tartozó, részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező költségvetési szervnél is.
A jövőbeni lehetséges ellenőrzési rendszer kialakításánál fontos, hogy a jelenlegi struktúrát is 
ismerjük.  Jelenleg az Önkormányzatnál,  és  a  Kistérségi  Társulás keretén belül  1 fő  belső 
ellenőr látja el a belső ellenőrzési feladatokat, valamint a belső ellenőrzési vezető feladatait is.
A belső  ellenőrzési  vezetői  főbb  feladatok  közé  tartozik  a  belső  ellenőrzési  kézikönyv 
elkészítése, Stratégiai és éves ellenőrzési terv összeállítása, Ellenőrzésszervezés és irányítás, 
összehangolás,  Ellenőrzési  program elkészítése,  és  jelentés  elkészítése,  jóváhagyása,  Éves 
jelentés összehasonlítása, Ellenőrzések nyilvántartása, Szakmai továbbképzés, Intézkedések 
nyomon követése.
Jelenleg az 1 fő belső ellenőr 15 településen (1 város és 14 falu) végez ellenőrzéseket, az 
azokhoz kapcsolódó intézményekben (lásd 1.sz.melléklet). Így az ellenőrzésnek összesen 5 
általános  iskolát  (köztük  a  SZOI  általános  iskola  tagintézményeit),  2  középsikolát  (SZOI 
Vörösmarty Mihály Gimnázium, valamint a  III.  Béla  szakképző iskola),  13 Polgármesteri 
hivatalt,  valamint  15  önkormányzatot,  6  Körjegyzőséget,  4  konyhát,  valamint  1 
Rendelőintézetet, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatot, Gondozási központot, 10 óvodát, 
és a Városi Könyvtárt kell ellenőrizni. Fontos megjegyezni, hogy ugyancsak az ellenőrzés 
tárgyát kell, hogy képezzék a kisebbségi önkormányzatok, amelyek a kistérségben igen nagy 
számban fordulnak elő. Ezek azok az intézmények, amelyek mindenképpen a belső ellenőrzés 
részét  képezik.  Fontos  megjegyezni,  bár  nem  törvényi  előírás,  ugyanakkor  kívánatos 
követelmény, hogy 4 év alatt általában minden terület ellenőrizve legyen legalább egyszer.
Meg kell  még említeni,  hogy a belső ellenőrnek vannak olyan feladatai,  amelyek, minden 
évben  kötelező  jelleggel  el  kell,  hogy  készüljenek.  Ezek  közé  tartozik  a  Normatívák 
vizsgálata,  valamint  egy átfogó ellenőrzés  (általában  egy teljes  intézménynél),  valamint  a 
jogszabályok szerint a belső ellenőrnek kötelessége vizsgálni a közbeszerzéseket, valamint az 
éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat és az európai uniós források tekintetében 
zárónyilatkozatokat  kell  kibocsátani.  A  költségvetési  szervek  elemi  költségvetési 
beszámolóinak ellenőrzését az Állami Számvevőszék által kidolgozott módszertan szerint kell 
végrehajtani.  Ugyancsak  évről  –  évre  ismétlődő  feladat  a  FEUVE  rendszer  éves 
felülvizsgálata. A közbeszerzések belső ellenőrzését a közbeszerzésről szóló 2003. CXXIX 
törvény 308.§ (2) szabályozza: „A költségvetési szervek külön jogszabályban meghatározott 
felügyeleti  és  belső ellenőrzési  rendszerében a  közbeszerzéseket,  illetőleg a  közbeszerzési 
eljárásokat ellenőrizni kell.”
A belső  ellenőrzésről  a  193/2003  (XI.26.)  Korm.  rendelet  rendelkezik.  A rendelet  teljes 
körűen szabályozza a belső ellenőrzés feladatait, hatályát, jogait, valamint a kötelezettségeit.
A belső ellenőrzés ellátja nemcsak az Önkormányzat, hanem a Kistérség Önkormányzatainak, 
valamint a Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények belső ellenőrzését is. A Kistérség 
Önkormányzatai  a  kistérségi  társulás  keretében  ellenőrzési  célra  kialakította  a  belső 
ellenőrzést. Ma az ellenőrzést a Belső ellenőrzési kézikönyv szabályozza a kistérség egészén. 



A települések  önkormányzatainak  SzMSz  mellékletében  kell,  hogy  szerepeljen  a  belső 
ellenőrzés  ellátására  egy  fejezet,  amelyben  rögzítették,  hogy  a  belső  ellenőri  feladatokat 
ezután társulási szinten látják el.
A belső ellenőrzés folyamata:
A belső ellenőrzés folyamata már a tárgyévet megelőző év októberében megkezdődik. Ekkor 
kezdődik el  a jövő évi ellenőrzési  terv összeállítása.  A terv összeállításában a települések 
Polgármesterei, a körjegyzők, valamint Szentgotthárd Város Jegyzője, és az Önkormányzati 
irodavezetői vesznek részt.
A terv összeállítása után a tárgyévben ezen feladatok mentén zajlik a belső ellenőrzés. A belső 
ellenőrzési  tervben  bizonyos  időt  kell  fenntartani  arra  az  esetre,  ha  valami  sürgős 
kivizsgálnivaló lenne.
Egy  belső  ellenőrzés  minden  esetben  egy  felkészüléssel  kezdődik.  A felkészülés  alatt  az 
ellenőrizendő  költségvetési  egységet  érintő  jogszabályok,  belső  szabályzatok,  valamint  a 
fenntartónál található szabályzatok, és rendeletek kerülnek átvizsgálásra. 
A helyszíni ellenőrzés során a korábban az ellenőrzött költségvetési egység számára kiküldött 
ellenőrzési program szerint folyik az ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés alatt mód nyílik azon 
dokumentumok  felülvizsgálatára,  amik  más  esetben  nem  menne  (pl.:  személyi  anyagok, 
naplók). 
A helyszíni  ellenőrzés  után  következik  az  ellenőrzési  jelentés  összeállítása.  Ez  alatt,  ha 
további kérdéssel állok az ellenőrzött felé, ő köteles azokra válaszolni. A jelentés leadása előtt 
az ellenőrzött is elolvashatja a jelentést, valamint kiigazítást is kérhet, amennyiben bizonyító 
erejű dokumentumok vannak a „kezében”.  A jelentés leadása után a jelentés a Képviselő-
testületek elé kerül, ahol azt elfogadják. 
A jelentés leadása után már csak egy lépés van hátra, az utóellenőrzés. A jelentés leadásakor 
ki kell jelölni egy dátumot, hogy mikor lesz az ellenőrzés utóellenőrzése. Ez alatt azt kell 
megvizsgálni, hogy a jelentésben leírt hibákat kijavították-e?
Az ellenőrzés az Önkormányzatoknál:
Egy Önkormányzat ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi, mind külső ellenőr. A belső 
ellenőrzés  feladata  nem  az,  hogy  egy  önkormányzat  teljes  gazdálkodását  átvizsgálja 
(Ugyanakkor kistérségünkben már készült több ilyen belső ellenőrzés is), hanem a különálló 
folyamatokat vizsgálja. 
Az  elmúlt  években  a  belső  ellenőrzés  sok  esetben  vizsgálta  az  önkormányzatok  egyes 
folyamatait  (pl.:  vagyongazdálkodás,  óvodák,  konyhák  vizsgálata…stb).  Az  ellenőrzések 
során mindig előjöttek olyan kisebb rendszerhibák,  amiknek a  kijavításával  hatékonyabbá 
tudtuk tenni egy Önkormányzat működését.
Az  elmúlt  3  évben  a  kistérségben  közel  40  ellenőrzés  került  lefolytatásra,  amelyek 
mindegyike azt a célt szolgálta, hogy a jövőben még hatékonyabb legyen egy önkormányzat, 
egy önkormányzati intézmény működése.
Meg  kell  azonban  jegyezni,  hogy  sok  esetben  a  jelentésben  leírt  javaslatokat  az 
önkormányzatok nem veszik figyelembe, amely így ugyanolyan rossz marad, mint korábban. 
Meg kell jegyezni, hogy egy ellenőrzési jelentés leadása után az önkormányzat képviselő – 
testületének  minden  esetben  meg  kell  tárgyalnia  a  jelentést,  majd  a  jelentésben 
megfogalmazott javaslatok felhasználásával az ellenőrzött költségvetési egység vezetője, vagy 
a fenntartónak intézkedési tervet kell készítenie, melyet a Belső ellenőrzési vezető számára 
meg kell küldeni. Ennek hiányában az utóellenőrzések nehezen kivitelezhetőek.

FEUVE (Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés):
A jogszabályi előírás szerint, az Áht. 121 § (1) bekezdése szerint a FEUVE „…a szervezeten 
belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási  



és  ellenőrzési  rendszer,  amelynek  létrehozásáért,  működtetéséért  és  fejlesztéséért  a 
költségvetési  szerv  vezetője  a  felelős  a  pénzügyminiszter  által  közzétett  irányelvek  
figyelembevételével…” 
Az Áht 97 § (2) bekezdésének előírása, amely szerint: „A költségvetési szerv vezetője az éves  
költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes  
és utólagos vezetői  ellenőrzésének,  valamint  belső ellenőrzésének  működtetéséről” Fontos 
megjegyezni, hogy 2005. évtől kezdődően a költségvetési szerv elsőszámú vezetőjének egy e 
célra rendszeresített formanyomtatványon (Ámr. 23. sz. melléklet) jogerős nyilatkozatot kell 
adnia a FEUVE rendszer működéséről.
A függetlenített belső ellenőrzés súlyponti feladata a költségvetési szerv elsőszámú vezetője 
által kialakított folyamatok, és az azokba beépített ellenőrzési pontoknak (kontrolloknak) a 
vezetés céljainak elérésében megfelelően segítő tevékenységének ellenőrzése, és értékelése, 
célirányos javaslatokkal való fejlesztése. 
A FEUVE rendszer alapvető célja, hogy az irányítási rendszer részeként,

• megfelelő elvek megfogalmazásával és elfogadtatásával

• célirányos, átgondolt, a szervezet egészét átfogó szabályozással és utasításokkal,

• a célok elérését segítő rendszer és folyamatleírásokkal

• racionálisan megválasztott eszközökkel

• a folyamatokba épített automatikus ellenőrzési pontok kijelölésével, működtetésével,

• valamint a folyamatosan és rendszeresen végzett vezetői ellenőrzésekkel,

akadályozza meg, illetve védje ki a szervezet tevékenységére ható negatív kockázatokat. A 
FEUVE  rendszerrel  szembeni  követelmény,  hogy  a  szervezet  tevékenységének,  céljainak 
változásához  rugalmasan  alkalmazkodva,  folyamatosan  fejlődve,  az  elszámoltathatóságot 
biztosítva  legyen  alkalmas  a  hibák  időbeni  jelzésére,  a  bekövetkezett  hibák  okainak 
feltárására, ezáltal a vezetés segítségére.

Az  Önkormányzatoknál  az  irányítási  rendszer  minősége  talán  a  központi  szerveknél  is 
fontosabb,  mert  a  helyi  lakosság az önkormányzati  testület,  a  polgármesteri  hivatal  és  az 
önkormányzatok  felügyelete  alá  tartozó  költségvetési  szervek  (szolgáltatást  nyújtó 
intézmények) tevékenységére közvetlenül és rendkívül érzékenyen reagál.
Mivel  számos  olyan  elem  van  a  FEUVE  rendszeren  belül,  amelyeket  már  korábban  is 
szabályozni  kellett  (pl.:  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  tv.  –ben  már  szabályozták  az 
értékelési  szabályzatot,  a  leltározást,  önköltségszámítást,  pénzkezelés  szabályzata…stb.). 
Ezért a FEUVE rendszer kialakítása nem jelent valami teljesen új, eddig még soha nem látott 
teljesíthetetlen követelményt. Leegyszerüsítve arról van szó, hogy a szervezeten bellül eddig 
is  létező  és  működő  folyamatokat  rendszerszemlélettel  közelítve  dokumnetálni,  írásba 
rögzíteni kell. Ez azt igényli, hogy a rendszerekre vonatkozó szabályozásokat főfolyamatokra, 
a  főfolyamatokat  részfolyamatokra  bontva  kell  kialakítani.  A folyamatleírás  azonban nem 
felel  meg  a  követelményeknek,  hiszen  az  csak  a  folyamatban  szereplő  cselekmények, 
események egymásutániságát rögzíti. A FEUVE rendszer hatékonyság függ:

- a vezetés magatartásától

- vezetési ellenőrzés módjától, technikájától



- a szervezeti struktúrától

- a feladat és felelősség elhatárolás pontosságától

- a jóváhagyási jogkörök kapcsolódásától

- a működési kontrolloktól

- a hozzáférési lehetőségektől

- a helyreállítási lehetőségektől
A FEUVE  rendszer  akkor  válik  valósággá,  amikor  a  folyamatleírás  már  nem  csak  az 
események  egymást  követő  logikai  sorrendjét  tartalmazza,  hanem  abban  megjelölik  a 
folyamatokért  felelős  személyeket  és  hatáskörüket.  A  FEUVE  rendszer  kialakításának 
követelménye  továbbá  az  is,  hogy  a  folyamatokban  pontosan  meg  kell  jelölni  azokat  az 
ellenőrzési pontokat, amelyeken a vezetői ellenőrzést el kell végezni, meghatározva azt is, 
hogy

- kinek és mikor kell az adott ellenőrzési lépést megtenni

- milyen követelmények teljesülésére kell ügyelni

- milyen módon és keretek között teheti meg a szükségesnek tartott intézkedéseket

- vagy kinél és milyen formában kell kezdeményezni az intézkedéseket.

A  FEUVE  rendszerben  lényeges,  hogy  a  szervezeten  belüli  kontrol  pontok  kerüljenek 
kialakításra.  A  rendszerbe  beépíthető  kontrollok  többféle  szempont  szerint  lehet 
csoportosítani.  Céljuk  alapján,  alkalmazásuk  formáján,  és  tartalma  szerint  lehet  őket 
csoportosítani. 
A gyakorlatban  a  rendszer  elkészítése,  és  működtetése  a  jegyző  feladata.  A szabályzat 
elkészítése után a szabályzatot évente ellenőrizni kell, mely feladat a belső ellenőrre hárul. Az 
ellenőrzés során szerzett tapasztalatai alapján a belső ellenőrnek meg kell állapítania, hogy a 
kialakított és vizsgált rendszer, illetve folyamat teljes körűen szabályozott , és megbízhatóan, 
pontosan működik-e.

A FEUVE rendszer működése az Önkormányzatnál:
Szentgotthárd Város Önkormányzata rendelkezik hatályos FEUVE szabályzattal (jóváhagyás 
ideje:  2006.  január  1.).  A szabályzat  kiterjed  mind  a  Polgármesteri  Hivatalra,  mind  az 
Önkormányzat  intézményeire  is.  Az  Önkormányzatnak  csupán  egy  önállóan  gazdálkodó 
intézménye van (III. Béla Szakképző Iskola), amely saját FEUVE szabályzattal rendelkezik. A 
FEUVE szabályzat ellenőrzését a belső ellenőrzés elkészítette, az erről szóló határozat száma: 
278/2008. számú Képviselő-testületi határozat. 
A 267/2008.  sz.  Képviselő-  testületi  határozat  4.)  bekezdése  alapján  az  önkormányzat  a 
következő határozatot hozta:
„Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elrendeli  valamennyi 
önkormányzati fenntartású intézmény és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában bevezetendő 
kontroll – rendszer kidolgozását, ami magában foglalja a pénzügyi és a gazdálkodási területen 
követendő folyamatos napi kontrollt, a létszámgazdálkodás kontrollját, az intézmény vezetési 
munkájának kontrollját, a pályázatok beadás előtti teljes ellenőrzését is. 
A kontroll pontok kialakítása a következőképpen került elfogadásra. (Úgy gondolom, hogy 
ezek a javaslatokat mindenképpen a FEUVE rendszerbe kell beleépíteni.)
1.)  Pénzügyi folyamatok:



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

2.) Létszámgazdálkodás:
2.1.) Az intézmény a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszám előirányzatot nem lépheti 
túl. Köteles az egyes munkakörök megüresedése esetén a betöltésre vonatkozóan a hatályos 
jogszabályok  (képesítési  előírások)  és  az  intézményi  szükségletek  (létszámgazdálkodás!) 
figyelembe vételével eljárni. 
2.2.)  Az  intézményvezetőnek  a  létszám-,  és  bérgazdálkodás  tapasztalatairól  adott 
költségvetési év tekintetében az éves beszámoló keretében szöveges tájékoztatót kell adni.
3.) Pályázati tevékenység:
3.1.) Az intézmény minden általa benyújtandó – beruházással, felújítással, eszközbeszerzéssel 
kapcsolatos  -  pályázat  esetében  előzetesen köteles  tájékoztatni  a  fenntartót  a  benyújtandó 
pályázatról,  függetlenül  attól,  hogy  önkormányzati  támogatás  /  önrész  szükséges-e  a 
pályázathoz. A tájékoztatónak ki kell terjedni a támogatásból megvalósuló feladat tekintetében 
a jövőbeni működési, fenntartási kiadásokra, feltételekre, azok forrásaira. Elnyert támogatás 
esetén a támogatási szerződést aláírás előtt előzetesen egyeztetni szükséges a Jegyzővel.
3.2.)  A  működési  kiadások  finanszírozását  célzó  pályázatok  esetén  –  amennyiben 
önkormányzati támogatást nem igényelnek -  előzetesen nem kell a fenntartó elé terjeszteni.



3.3.)  Minden  elnyert  pályázat  esetében  az  aláírt  támogatási  szerződés,  és  a  pályázati 
dokumentáció  egy  példányát  az  Intézményvezető  köteles  haladéktalanul  leadni  a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájára.
3.4.)  Az  intézmény  pályázati  tevékenységét  az  éves  beszámoló  keretében  szöveges 
tájékoztatóban kell bemutatni.
4.) Beszerzések:
4.1.) Az intézmények a működésükhöz, a szakmai feladataik ellátásához szükséges feltételek 
megteremtése  érdekében  lefolytatott  beszerzéseknél  a  költségvetésükben,  ill.  az  elnyert 
pályázati  támogatások  felhasználása  során  kötelesek  a  hatályos  jogszabályok  és  belső 
szabályzatok előírásai szerint eljárni. Az egyes beszerzéseket nem lehet részekre bontani a 
jogszabályok és a belső szabályzatokban meghatározott előírások megkerülése érdekében.
4.2.)  Az  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerveknek  rendelkezni  kell  a  Közbeszerzési 
törvény  hatálya  alá  nem  tartozó  beszerzések esetéire  vonatkozó  szabályozással  / 
szabályzattal  is.  A  szabályzat  jóváhagyása  /  aktualizálása  előtt  a  Jegyzővel  egyeztetni 
szükséges. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési  szervekre a Polgármesteri  Hivatal 
szabályzata érvényes. 
4.3.)  Az  intézmény  által  kiírásra  kerülő  közbeszerzési  eljárás  megindítása  előtt  minden 
esetben egyeztetni szükséges a Jegyzővel és a Pénzügyi Irodavezetővel.

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

A jövőbeni lehetőségek:
A jövőben az intézmények, és az Önkormányzat, Kistérségi Társulás közötti kapcsolatok még 
inkább  szorosabbá  válnak.  Ennek  okai  többek  között  az  egyre  inkább  szűkösebb  anyagi 
források, valamint az Állam ez irányú rendelkezései (pl.: Magasabb normatíva az egységes 
iskoláknak).  Így  a  szorosabb  kapcsolatok  miatt  még  inkább  fontosabb  lesz  az  ellenőrzés 
szerepe, a kontroll környezet megléte. 
Fontos  feladat,  hogy  a  FEUVE  rendszer  a  kistérség  valamennyi  önkormányzatánál 
bevezetésre kerüljön és működjön, illetve, hogy egységesítésre kerüljenek a dokumentumok 
az egész kistérségi társulás területén. Az ellenőrzési szempontokban is közös álláspontot kell 
képviselni, hogy ezáltal még több, és még pontosabb ellenőrzés lehessen a térségben.
Ugyanakkor  a  jövőben  1  ellenőr  már  kevés  lesz  azokra  a  feladatokra  amiket  az 
Önkormányzat,  valamint  a  Kistérségi  Társulás  fog  megkívánni.  (pl.:  Egységes  iskola, 
melynek mérete miatt már külön 1 ellenőrt le tudna kötni). Fontos lenne egy belső ellenőrzési 
osztály létrehozása, amelyet különböző végzettségű ellenőrök alkotnának, ezáltal biztosítva, 
hogy a szervezet minden területen ellenőrzést tudjon végezni. 

Javaslatok
1, A közbeszerzések, valamint a beszámolók ellenőrzése a jövőben valósuljon meg a törvényi 
előírások szerint.
2, Részletes, önkormányzati/kistérségi szintű ellenőrzési stratégia elkészítése.
3, Az együttműködési megállapodások aktualizálása javasolt, valamint a szöveg 
újragondolása is.
4, A FEUVE rendszer kiterjesztése a kistérség többi településére, valamint azok intézményeire 
is.



Szentgotthárd, 2009. március 02.
Doncsecz Gábor 
Belső ellenőr s.k.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. március 25-i ülésére

Tárgy: Szabályzat a közbeszerzési és beszerzési eljárások szabályairól.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény 2009. április 1-től 
hatályba  lépő  új  rendelkezései  szükségessé  tették  az  Önkormányzat  közbeszerzési  és 
beszerzési eljárásainak szabályait  rögzítő belső szabályzatunk módosítását.

A  jogszabály  módosítás  jelentős  változásokat  hozott  mind  az  ajánlatkérőkre,  mind  az 
ajánlattevőkre, mind az egyes eljárás rendek és eljárások szabályaira vonatkozó rendelkezések 
tekintetében,  amelyek  jelentősen  megnehezítik  az  eddig  sem  egyszerű  eljárások 
lebonyolítását.  Szigorodtak  a  jogorvoslattal  kapcsolatos  szabályok  és  egyre  több  esetben 
bünteti a jogsértést személyi bírsággal az új törvény. 

Az  előterjesztés  mellékleteként  csatoljuk  a  módosított,  egységes  szerkezetbe  foglalt 
szabályzatot, melyben kékkel jelöltük a módosított és új rendelkezéseket.
Kérem a T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és a  mellékelt  szabályzatot 
elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési és beszerzési 
eljárások szabályait meghatározó szabályzatot a melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: 2009. április 1.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési és beszerzési 
eljárások szabályait meghatározó szabályzatot a következő módosításokkal hagyja jóvá: …

Határidő: 2009. április 1.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

Szentgotthárd, 2009. március 18.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető



Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző



Szabályzat a közbeszerzésekről és  
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá 

nem tartozó beszerzésekről

A. FEJEZET
Szentgotthárd Város Önkormányzata által lebonyolított közbeszerzési eljárások egyes 

kérdéseiről

I.
Általános rendelkezések

(1)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2003.  évi  CXXIX.  törvény 
(továbbiakban Kbt.)  6.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekről  a jelen fejezet szerinti 
szabályzatot alkotja.

(2)  A  szabályzat  célja:  meghatározni  a  közbeszerzési  eljárások  előkészítésének, 
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az Önkormányzat nevében eljáró, ill. 
az  eljárásba  bevont  személyek,  szervezetek  felelősségi  körét  és  a  közbeszerzési  eljárások 
dokumentálási rendjét.

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

(4)  A Kbt.,  a  vonatkozó  végrehajtási  rendeletek  és  jelen  szabályzat  előírásai  szerint  kell 
eljárni,  amennyiben  a  Kbt.-ben  meghatározott  beszerzési  tárgyak  –  árubeszerzés,  építési 
beruházás, szolgáltatás megrendelés, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió – esetében a 
beszerzés becsült értéke eléri, vagy meghaladja a jogszabályokban (költségvetési törvény, EK 
bizottsági rendelet) rögzített értékhatárokat.

(5) A Szabályzat alkalmazásában: 
a.) A Kbt. 4.§-ban rögzített fogalom-meghatározások  az irányadóak. 
b.)  A közbeszerzési  eljárások során  a  Kbt.-ben meghatározott  szabályoktól  csak annyiban 
lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt megengedi.
c.) az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban döntéshozó szervként a Közbeszerzési Bizottság 
(továbbiakban KB) jár el. 
d.) az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit az ajánlatkérő nevében eljáró személy, a KB Elnöke 
gyakorolja.
e.)  az  Ajánlatkérő  a  közbeszerzési  eljárások  előkészítésére  és  az  ajánlatok  elbírálására 
legalább három fős Bíráló Bizottságot (BB) hoz létre. 

(6) A KB működése:
a) A KB.  5  főből  áll,  tagjait,   Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-

testülete  –  tagjai közül  -  minősített  szótöbbséggel  választja  meg.  Személyükre  a 



Képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot.
b) A KB tagjai egyszerű szótöbbséggel maguk közül elnököt, alelnököt választanak. Az 

elnök és alelnök megbízatása képviselő-testületi tagságuk idejére szól.
c) A KB elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.
d) A  KB  döntéseit  ülésein  határozat  formájában  hozza.  A  KB  határozatképes,  ha 

tagjainak több mint a fele jelen van. 
e) Az ülést  az  elnök,  akadályoztatása  esetén  az  alelnök,  mindkettőjük  távollétében  – 

kivételesen  indokolt  esetben  -  a  legidősebb  jelenlévő  bizottsági  tag  vezeti 
(továbbiakban Levezető Elnök).  

f) Az  ülésen  a  vitát  a  Levezető  Elnök  nyitja  meg  és  vezeti  le,  gondoskodik  a  rend 
fenntartásáról, megadja a szót a szót kérő tagoknak illetve az ülésen részt vevőknek. A 
KB  tagjai  jogosultak  álláspontjuk  ismertetésére,  kérdéseket  tehetnek  fel  a  BB. 
tagjainak, ill. az eljárásba bevont személyeknek. 

g) A vita  után  a  Levezető  Elnök  szavazásra  teszi  fel  az  eldöntendő  kérdést.  A KB 
döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A KB. tagjai  kézfelemeléssel,  nyíltan 
szavaznak. Szavazatuk „igen”,  „nem”, „tartózkodom” lehet.  Érvényes döntés akkor 
van, ha „igen”-nel szavazott a jelenlévő KB tagok több mint fele.  Szavazategyenlőség 
esetén  illetve  ha  a  szükséges  számú  „igen”  szavazat  nem  gyűlt  össze,  a  kérdést 
mindaddig tárgyalni kell, amíg ezt a szavazati arányt el nem éri a KB. 

h) A KB ülései nem nyilvánosak. 
i) A  KB  üléseiről  jegyzőkönyv  készül.  A  jegyzőkönyvet  a  Levezető  Elnök  és  a 

jegyzőkönyv készítője írja alá.

(7) A BB. működése:
a) A BB. tagjait a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül kell megválasztani.
b) A bizottság három tagú, létszáma a közbeszerzési eljárás jellegétől függően – speciális 

beszerzési tárgy esetén - kiegészíthető, ill. kiegészítendő.
c) A BB  tagja:   Szentgotthárd Város  Jegyzője, a bizottság munkájában részt kell vennie 

a  Pénzügyi  Iroda  egy-,  és  a  Műszaki  Iroda  egy  -  közbeszerzési  ismeretekkel  / 
képzettséggel  rendelkező-  ügyintézőjének.  Továbbá  építési  beruházás  esetén  a 
bizottság  tagjaként  megbízható  az  a  személy,  vagy  annak  a  szervezetnek  a 
megbízottja,  akivel  a  közbeszerzési  eljárás  megkezdése  előtt  az  Önkormányzat  a 
beruházás  lebonyolítására,  műszaki  ellenőrzésére  szerződést  kötött,  ill.  egyéb 
speciális, szakmai ismereteket igénylő  beszerzés esetén, az adott területen megfelelő 
szakmai  ismeretekkel  rendelkező  személy-,  valamint  a  Kbt.-ben  maghatározott 
esetekben  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadó   bevonását  kell  biztosítani  a 
közbeszerzési eljárás során.        

d) A BB.  tagjait  –  Polgármesteri  Hivatal  dolgozóit  -   Szentgotthárd  Város  Jegyzője 
határozatlan  időre  nevezi  ki.   Külső  személy  /  szervezet  közbeszerzési  eljárásba 
történő bevonása  esetén a  szerződés megkötésére  a  külső szervvel,  személlyel,  ill. 
kötelezettségvállalásra Szentgotthárd Város Önkormányzatának kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét szabályozó szabályzat előírásai szerint 
meghatározott személyek jogosultak.

e) A BB. alakuló ülésén tagjai közül elnököt választ. A BB. tevékenységét a BB. Elnöke 
irányítja. 

f) A BB. határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van. A bizottság 
minden  tagjának  egy  szavazata  van,  határozatait  egyszerű  szótöbbséggel  hozza, 
szavazat egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

g) A BB. munkájával kapcsolatos adminisztráció a BB. Elnökének a feladata.
h) A BB. munkáját a KB. tagjaival egyeztetve végzi.



i) A bizottságok együttes  üléseire  a  BB.  Elnöke,  vagy a  KB. Elnöke tesz javaslatot.
Az együttes ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek hitelesítését a BB. és a 
KB. egy-egy tagja végzi. A BB. ülései nem nyilvánosak. 

j) A  BB.  önállóan  is  ülésezhet,  az  önálló  ülésről  készített  jegyzőkönyvet  a  KB. 
Elnökének kell átadni.

II.
A közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése

(1)  Az  Ajánlatkérő  a  költségvetési  év  elején,  legkésőbb  április  15-ig  éves  összesített 
közbeszerzési tervet készít az adott költségvetési évre tervezett közbeszerzéseiről. 
(2) Az éves közbeszerzési  tervet a Pénzügyi Irodavezető készíti el,  ill.  szükség esetén azt 
aktualizálja.
(3) Az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását a KB hagyja jóvá, 
amelyet  tájékoztatás  céljából  a  Képviselő-testület  elé  kell  terjeszteni.  Az  előterjesztés 
elkészítéséért a Pénzügyi Irodavezető felelős. 
(4) Az éves közbeszerzési tervet az Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal honlapján közzé 
kell tenni. A közzétételért a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetője felelős.

III.
A közbeszerzési eljárások dokumentálása

(1) Az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás 
alapján megkötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban kell dokumentálni.
(2)  A  közbeszerzési  eljárás  előkészítésével,  lefolytatásával  és  a  szerződés  teljesítésével 
kapcsolatban  keletkezett  valamennyi  iratot  a  közbeszerzési  eljárás  lezárulásától  (98.§  (4) 
bekezdés), ill. a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de 
legalább az említett öt évig meg kell őrizni. Az iratok megőrzéséről, védelméről Szentgotthárd 
Város  Jegyzője,  ill.  az  Intézmény  vezetője  (I.  fejezet  3.)  pont)  gondoskodik.  Az  iratok 
megőrzését   oly  módon  kell  biztosítani,  hogy  az  illetéktelen  személyek  számára 
hozzáférhetetlen maradjon.
(3)  Az  egyes  közbeszerzési  eljárásokban  kötelezően  elkészítendő  dokumentumok, 
hirdetmények körét, a közzététel formáját a Kbt. szabályozza. A Kbt.-ben nem szabályozott 
hirdetmények  tartalmát,  valamint  a  közzététel  részletes  szabályait  külön  jogszabályok 
határozzák meg. 
(4) Az Ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint 
éves statisztikai összegzést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 
31-ig megküld a  Közbeszerzések Tanácsának. Az éves összegzést  a Pénzügyi  Irodavezető 
készíti el, és továbbítja a Közbeszerzések Tanácsa felé.
(5)  A  közbeszerzési  eljárással  kapcsolatos  –  külön  a  korábbiakban  nem  nevesített  - 
dokumentumok  elkészítése  a  BB.  feladata.  A  BB.  gondoskodik  a  hirdetmények 
megjelentetéséről a Közbeszerzési Értesítőben, ill. szükség esetén a Közbeszerzési Értesítőn 
keresztül az Európai Unió Hivatalos Lapjában,  figyelembe véve a Kbt.-ben meghatározott 
előírásokat és határidőket.

IV.
A közbeszerzési eljárások nyilvánossága



(1) Az Ajánlatkérő a Kbt. 17/C. §-ban meghatározott adatokat, információkat, hirdetményeket 
öt  munkanapon  belül  közbeszerzési  eljárásonként  csoportosítva  az  Önkormányzat  / 
Polgármesteri Hivatal honlapján közzé teszi.
(2) A közzétételre kerülő dokumentumokat a BB. köteles három munkanapon belül a Jogi-, és 
Koordinációs Iroda vezetőjének és a honlapon történő közzététel feladatait ellátó ügyintéző 
részére  elektronikus  formában  eljuttatni,  akik  gondoskodnak  az  (1)  pontban  rögzített 
határidőn belül a honlapon való közzétételről.

V.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításának helyi szabályai

Az eljárás fajtái

(1)  A közbeszerzési  eljárás  nyílt,  meghívásos,  tárgyalásos  eljárás  vagy  versenypárbeszéd 
lehet. Tárgyalásos eljárást  és versenypárbeszédet  csak akkor lehet alkalmazni, ha azt a Kbt. 
megengedi.
(2) Alkalmazható eljárás a keret-megállapodásos eljárás, a Kbt. 7/A cím szabályai szerint.
(3)  Dinamikus  beszerzési  rendszer  is  létrehozható  és  működtethető  az  ezt  szabályozó 
jogszabályi előírások figyelembe vételével.
(4) A közbeszerzési eljárás a Kbt. szabályai szerint lehet egyszakaszos és kétszakaszos. Két 
szakaszból  áll  a  meghívásos,  a  hirdetmény  közzétételével  induló  tárgyalásos  eljárás  és  a 
versenypárbeszéd.
(5) Az egyszakaszos eljárás ajánlati felhívással, a kétszakaszos eljárás részvételi felhívással 
indul.
(6) Az egyes eljárások részletes szabályait a Kbt. rögzíti.

VI.
Az ajánlati-, / részvételi felhívás

(1) A BB. feladata a közbeszerzési eljárásokat megindító hirdetmény, az ajánlati-, részvételi 
felhívás elkészítése, amelyet a KB véleményez. 
(2) Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét a BB két tagja ellenjegyzésével igazolja. 
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.
(3)  Az  Ajánlatkérő  ajánlati-,  részvételi  felhívást  a  Közbeszerzések  Tanácsának  hivatalos 
lapjában,  a  Közbeszerzési  Értesítőben,  illetve  a  közösségi  értékhatárt  elérő  értékű 
közbeszerzések esetén - a Közbeszerzések Tanácsán keresztül - az Európai Unió Hivatalos 
lapjában közzé teszi. Az Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa részéről történő közzétételt, 
illetve  az  Európai  Közösségek  Hivatalos  Kiadványai  Hivatala  részére  történő  feladást 
követően az ajánlati-, / részvételi felhívás az Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal honlapján 
is közzé teszi.

VII.
Az ajánlatok / jelentkezések benyújtása és nyilvántartásba vétele

(1)  Az  ajánlattevő  /  részvételre  jelentkező  által  benyújtott  ajánlatnak  /  részvételi 



jelentkezésnek  meg  kell  felelnie  az  ajánlati  /  részvételi  felhívásnak,  az  ajánlattételi-,  / 
részvételi dokumentációnak, valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek. 
(2) Az ajánlatot / részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati / részvételi felhívásban 
megadott  címre  közvetlenül,  vagy  postai  úton  kell  benyújtani  az  ajánlattételi  /  részvételi 
határidő lejártáig.
(3) Az ajánlatokat / részvételi jelentkezéseket lezárt borítékban kell leadni abban az esetben is, 
ha azt az ajánlattevő / részvételre jelentkező személyesen nyújtja be.
(4)  Az  ajánlattevő  /  részvételre  jelentkező  részére  -  amennyiben  ajánlatát  /  részvételi 
jelentkezését  személyesen  nyújtja  be  -  az  ajánlat  /  részvételi  jelentkezés  átvételéről 
elismervényt kell adni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvétel időpontját, az 
átvevő nevét és kézjegyét, valamint annak elismerését, hogy az ajánlat / részvételi jelentkezés 
benyújtása  lezárt,  sértetlen  borítékban történt.  (Az  átvételi  elismervény mintáját  az  1.  sz. 
melléklet tartalmazza.)
(5) A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések borítékján fel kell tüntetni a beérkezés 
időpontját,  továbbá  rögzíteni  kell,  hogy  a  boríték  sértetlenül  érkezett-e,  valamint  fel  kell 
jegyezni az ajánlat / részvételi jelentkezés sorszámát.
(6)  A beérkezett  ajánlatokról  /  részvételi  jelentkezésekről  nyilvántartást  kell  vezetni.  A 
nyilvántartásban  a  beérkezett  pályázatokat  1-től  kezdődően  folyamatos  sorszámmal  kell 
ellátni.  A nyilvántartás  tartalmazza  a  beérkezés  időpontját,  a  beérkezés  módját  (postán 
érkezett  vagy  személyesen  nyújtották  be),  továbbá  az  esetleges  egyéb  megjegyzéseket  (a 
boríték  sérülten  érkezett  stb.).  (A  nyilvántartás  mintáját  a  szabályzat  2.  sz.  melléklete 
tartalmazza.)
(7) Az  ajánlatok  /  részvételi jelentkezések  benyújtásával  kapcsolatos adminisztrációt  a 
Bírálóbizottság Elnöke végzi.

VIII.
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontása

(1)  Az  ajánlatokat  /  a  részvételi  jelentkezéseket  a  Kbt.-ben  meghatározott  személyek 
jelenlétében a  KB legalább egy tagjának jelenlétében kell kibontani, a bontást mindig a KB 
tagja végzi.
(2)  Az  ajánlatok  /  részvételi  jelentkezések  bontásakor  a  Kbt.-ben,  ill.  az  ajánlattételi  / 
részvételi dokumentációban  meghatározottak kerülnek ismertetésre.
(3) Az ajánlatok  / részvételi jelentkezések bontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek a 
Kbt. előírásának megfelelően jegyzőkönyvet kell készítenie, melyet a bontástól számított öt 
napon  belül  meg  kell  küldenie  az  összes  ajánlattevőnek.  (Az  ajánlatok  /  részvételi 
jelentkezések  bontásáról  készülő  jegyzőkönyv  mintáját  a  szabályzat  3.  sz.  melléklete 
tartalmazza.)
(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
     - az ajánlattevő / részvételre jelentkező nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint 
ajánlattétel esetén azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok 
alapján értékelésre kerülnek.

IX.
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések  elbírálásának szakmai előkészítése

(1)  A beérkezett  ajánlatok /  részvételi  jelentkezések ajánlatkérő által  történő elbírálásának 
szakmai előkészítése, bírálata a BB. feladata.
(2)  A BB.  a  beérkezett  ajánlatokról  /  részvételi  jelentkezésekről  egyéni  bírálati  lapokat, 
valamint írásbeli  szakvéleményt és döntési javaslatot készít.



(3) A szakvéleménynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 
- az ajánlat / részvételi jelentkezés megfelel-e az ajánlati / részvételi felhívásban, ill. adott 
esetben a dokumentációban előírtaknak, 
-  az  ajánlattevő  /  részvételre  jelentkező  rendelkezik-e  az  ajánlat  teljesítéséhez  szükséges 
gazdasági, pénzügyi feltételekkel, 
- műszaki-technikai szempontból alkalmas-e a szerződés teljesítésére 
- az előzőek alapján az ajánlattevőnek / részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére 
való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát,
-  az  ajánlattevő  /  részvételre  jelentkező  által  csatolt  igazolások  ellenőrzéséről  való 
megállapításokat, a kizáró okok vizsgálatára vonatkozó megállapításokat,
-  az  ajánlat  /  részvételi  jelentkezés  esetleges  érvénytelenségének,  vagy  az  ajánlattevő  / 
részvételre jelentkező  kizárásának megállapítására vonatkozó javaslatot,
- a BB. által fontosnak ítélt egyéb véleményt.
(4)  Ha az  ajánlat  érvénytelen,  az  Ajánlatkérőnek nem kell  a  bírálati  szempont  szerint  az 
ajánlatot  értékelnie.  Ha  a  részvételi  jelentkezés  érvénytelen  az  Ajánlatkérőnek  nem  kell 
ajánlattételi felhívást küldeni az érvénytelen jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek.
(5) A BB. köteles döntési javaslatot készíteni a KB. részére, amelynek tartalmaznia kell az 
ajánlati  felhívásban  meghatározott  bírálati  szempontok  szerinti  legelőnyösebb  ajánlatot 
benyújtó  ajánlattevő  megnevezését,  szükség  esetén javaslatot  az  ajánlattevő  ajánlatának  / 
részvételre  jelentkező  részvételi  jelentkezésének  érvénytelenné  nyilvánítására,  ill.  szükség 
esetén javaslatot az eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására, új eljárás megindítására. 
Két szakaszos eljárás esetén a BB.-nak a részvételi szakaszban és az ajánlattételi szakaszban 
is egyaránt el kell készíteni a döntési javaslatot. 
(6)  Az  értékelő  munka  végeztével  a  BB.  munkájáról  jegyzőkönyvet  kell  készíteni.  A 
jegyzőkönyv részét képezik a tagok bírálati lapja is. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
BB. által készített szakvéleményt, és a döntési javaslatot. A jegyzőkönyv hitelesítéséről a BB. 
Elnöke gondoskodik.

X.
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálása

A BB. által elkészített döntési javaslatban foglaltakat figyelembe véve a KB. dönt a beérkezett 
ajánlatok  /  részvételi  jelentkezések  alapján  az  ajánlattevők  /  részvételre  jelentkezők 
alkalmasságáról,  az  eljárásból  történő  kizárásáról,  az  ajánlatok  /  részvételi  jelentkezések 
érvényességéről, ill. érvénytelenségéről, az eljárás eredményéről.

XI.
Az eredmény kihirdetése és közzététele

(1) Az ajánlatkérő az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a Kbt. 
előírásait  figyelembe  véve  -  külön  jogszabályban  meghatározott  minta  szerint  -  írásbeli 
összegzést készít az ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről. 
(2)  Az  ajánlatkérő,  amennyiben  ezt  a  Kbt.  előírja  az  eljárás  eredményéről  vagy 
eredménytelenségéről,  ill.  a  részvételi  szakasz  eredményéről,  vagy  eredménytelenségéről 
külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készít.
(3) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntését a Kbt. szabályai szerint köteles 
nyilvánosan kihirdetni. 
(4)  A  közbeszerzési  eljárás  végeredményének  kihirdetését  a  KB.  Elnöke,  vagy  annak 
akadályoztatása esetén a  KB. egy tagja  végzi. Az eredményhirdetésen a  BB.  vezetőjének, 
szükség szerint tagjainak  - az esetleges kérdések megválaszolása céljából - jelen kell lennie. 



(5) Az eredményhirdetésen ismertetni kell az összegezésben foglalt adatokat. 
(6) Az elbírálás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: 
- a kihirdetés helyét, időpontját, 
- a résztvevők felsorolását a részvétel minőségének feltüntetésével, 
- az összegezésében foglalt adatokat.

XII.
A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzésének felelősségi rendje

(1)  Az  ajánlatkérő  köteles  a  közbeszerzési  eljárások  tekintetében  a  belső  ellenőrzésről 
gondoskodni. A belső ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal által alkalmazott belső ellenőr útján 
kell biztosítani. 
(2) A belső ellenőr a közbeszerzési eljárások ellenőrzését kockázatelemzéssel alátámasztott, a 
Képviselő-testület által jóváhagyott  stratégiai terve alapján  végzi. 
(3) A közbeszerzési eljárásokra irányuló belső ellenőrzés során elsősorban a közbeszerzési 
eljárás  lefolytatásának  szabályszerűségét,  a  Kbt.  és  kapcsolódó  jogszabályok  előírásainak 
betartását kell vizsgálni.
(4)  Annak érdekében,  hogy a  belső ellenőr tevékenységét  eredményesen el  tudja  látni,  az 
ajánlatkérő köteles az ellenőrzés alá vont közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi 
iratanyagot, jegyzőkönyvet a belső ellenőr részére átadni. 
(5) Amennyiben a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során a belső ellenőr jogsértést tapasztal 
erről haladéktalanul köteles tájékoztatni a Jegyzőt, ill. a jogellenes gyakorlat megszüntetését 
kezdeményezni.  A  Jegyző  köteles  az  értesítést  követően  haladéktalanul  a  jogszabályi 
előírásoknak megfelelő gyakorlat helyreállításáról gondoskodni.
(6)  A  belső  ellenőr  éves  ellenőrzési  jelentésében  köteles  beszámolni  az  ellenőrzött 
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatairól. 

XIII.
Egyéb rendelkezések

(1)  Az  éves  közbeszerzésekről  a  Pénzügyi  Irodavezető írásos  előterjesztést  nyújt  be  a 
Képviselő-testület elé.
(2)  Az  írásos  előterjesztés  benyújtásáról  olyan  időpontban  kell  gondoskodni,  hogy  a 
tapasztalatok  a  soron  következő  éves  közbeszerzési  terv  és  a  költségvetés  készítésekor 
hasznosíthatóak legyenek.



B.FEJEZET
A  közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá nem tartozó 

beszerzésekről

I.

(1)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  beszerzéseinek  egységes  előkészítése  és  lebonyolítása  céljából,  a 
költségvetési  kiadások  ésszerűsítése  és  a  verseny  tisztaságának  érdekében  a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény ( továbbiakban Kbt.) hatálya alá nem 
tartozó beszerzésekre vonatkozó szabályokat a következők szerint határozza meg.

(2) A szabályzat hatálya:

a.) A Szabályzat hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal (Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 
és   Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési 
szerveinek, így 

• a Móra Ferenc Városi Könyvtár - Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. és
• a  Rendelőintézet  -  Szentgotthárd,  Hunyadi  u.  18.  (továbbiakban  intézmények) 

beszerzéseire.

b.)  A  Polgármesteri  Hivatal  és  az  intézmények  beszerzései  során,  ha  annak  értéke 
árubeszerzés, szolgáltatás - megrendelés esetén az 500.000.- Ft-ot, építési beruházás esetén a 
700.000.- Ft-ot meghaladja, de a  Kbt. szerinti értékhatárokat nem éri el, köteles e Szabályzat 
előírásai szerint eljárni.

(3) A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések:

a.)  Árubeszerzés: olyan visszterhes szerződés,  amelynek tárgya forgalomképes és birtokba 
vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatra, ill. hasznosítására vonatkozó jognak a 
megszerzése, beleértve a beállítást és az üzembe helyezést is. 

b.) Építési beruházás: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya az építés és a mélyépítés 
körébe tartozó tevékenységekhez kapcsolódó munka kivitelezése, esetleg tervezéssel együtt, 
vagy  bármely  más  építmény  kivitelezése  tervezéssel,  vagy  anélkül.  Az  építési  beruházás 
magába foglalja a felújítást és a korszerűsítést is.

c.)  Szolgáltatás: megrendelése  olyan  visszterhes  szerződés,  amely  nem  minősül 
árubeszerzésnek, vagy építési beruházásnak, általában valamely tevékenység megrendelésére 
irányul.

d.) Vegyes tárgyú beszerzések esetén a meghatározó értékű beszerzési tárgy alapján dönthető 
el a beszerzés tárgya. (a továbbiakban együttes említés esetén: beszerzés)

II.
A beszerzési érték és az értékhatárok



(1)  A beszerzés értékének meghatározása: 

a.) A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg 
kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - legmagasabb összegű ellenszolgáltatást kell 
érteni.

b.)  A beszerzés  megkezdésén  a  beszerzést  megindító  hirdetmény  feladásának  időpontját, 
ajánlat kérés esetén az ajánlati felhívás megküldésének időpontját kell érteni.

(2) A beszerzések értékhatárai: 

a.) A Szabályzat hatályának vizsgálatánál az I. (2).b.) pontban meghatározott értékhatárokat 
kell figyelembe venni.

b.) A beszerzések értékhatárának megállapításakor a közbeszerzési értékhatárok az irányadók, 
amelyeket a hatályos költségvetési törvény határoz meg.

III.
A beszerzési eljárások szabályai

(1) A beszerzéssel kapcsolatos feladatok:
a.)  Az  e  Szabályzat  szerinti  beszerzési  eljárás  ajánlatkérés  vagy  pályázatkiírás  alapján 
folytatható le.

b.) A beszerzési eljárás kezdeményezése, az előkészítés  koordinálása, valamint a  feladatok 
megszervezésével és megvalósításával kapcsolatos teendők ellátása az érintett  irodavezető, 
intézményi beszerzés esetén az intézményvezető feladata.  

c.)  Ezen  szabályzatban  meghatározott  beszerzések  vonatkozásában   döntési  joggal  a  V. 
részben  foglalt  esetek  kivételével  a  Beszerzési  Munkacsoport  (továbbiakban  BM) 
rendelkezik.

(2) Beszerzési Munkacsoport (BM):

a.) A BM  tagjai:
- a jegyző
- az aljegyző,
- a pénzügyi irodavezető,
- a műszaki irodavezető,
- intézményi beszerzés esetén az érintett intézmény vezetője.

b.)  A  BM  vezetője  a  jegyző,  akadályoztatása  esetén  saját  hatáskörben  gondoskodik 
helyettesítéséről.

c.)  A BM ülésein  a  BM tagjai,  a  jegyzőkönyvvezető  és  a  BM elnöke  által  meghívottak 
vehetnek részt.

d.) A BM üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a  BM elnöke / távolléte esetén helyettese/ és 
a jegyzőkönyvvezető hitelesít. 

e.) A BM határozatait  a tagok egyszerű szótöbbséggel hozza, határozatképes,  ha tagjainak 



több mint a fele jelen van.

(3) A beszerzési eljárások típusai:

a.) pályázat,
b.) vállalkozói ajánlatkérés.

IV. 
Ajánlatkérés, pályázatkiírás szabályai

(1) Ajánlatkérés, pályázat kiírása:

a.) Amennyiben valamely beszerzés esetén jogszabály, vagy egyéb rendelkezés kötelezővé 
teszi, vagy  a Képviselő-testület illetve a BM elnöke javasolja, pályázatot kell kiírni
b.)  Az egyes beszerzéseknél,  ha jogszabály vagy egyéb rendelkezés pályázat kiírását  nem 
teszi kötelezővé, vállalkozói ajánlatkérés alkalmazható.

(2) A kiírás, ajánlatkérés elkészítése:

a.) Az ajánlatkérő nevében a pályázatot, illetve a vállalkozói ajánlatkérést a  BM elnöke, vagy 
a  Jegyző, vagy az érintett irodavezető, intézményi beszerzés esetén az intézményvezető írja 
alá, a kiírást a III/(1)/b. alapján kell előkészíteni. 
b.) Amennyiben a beszerzés pályázati forrásból valósul meg, értelemszerűen a jelen fejezet 
I/(2)/a) pontban felsoroltak körébe tartozó  pályázó / kedvezményezett  feladata a pályázat 
illetve az ajánlati felhívás  kiírása. 
Ebben az esetben az intézményi beszerzések során a beszerzési eljárás megindítása előtt a 
Beszerzési Munkacsoport előzetes véleményét ki kell kérni, az előkészítési feladatokban ezen 
túlmenően a Polgármesteri Hivatal érintett Irodája is közreműködik.

c.) A beszerzési eljárások során biztosítani kell a verseny tisztaságát, nyilvánosságát és az 
ajánlattevők esélyegyenlőségét.

(3) A  meghirdetés:

a.) A pályázatot a következő médiák valamelyikében kell meghirdetni:
 - helyi újság, városi honlap, városi TV, Vas Népe c. napilap, vagy országos napilap.

b.) Vállalkozói ajánlatkérés esetén legalább három ajánlatot kell kérni. Kivételt képez ez alól 
az az eset, amikor az adott beszerzés tárgyának sajátos jellege – elsősorban kizárólagos jogok 
-  miatt nincs lehetőség három szolgáltató / kivitelező /szállító megkeresésére. Ilyen esetben 
az ajánlatkérőnek ezt hitelt érdemlően igazolnia kell.

(4) Az ajánlati felhívás:

a.) Az ajánlati felhívást úgy kell megfogalmazni, hogy az alapján az ajánlattevők egyenlő 
eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.

b.) Az ajánlati felhívásban meg kell határozni:
- a beszerzés tárgyát és mennyiségét,
- amennyiben a beszerzés részben vagy egészben pályázati forrásból valósul meg a kiírásban 
erre  történő hivatkozást,



- az ajánlat benyújtásának helyét, módját és időpontját,
-  amennyiben  a  beszerzés  jellege  indokolja,  úgy  az  ajánlati  dokumentáció  rendelkezésre 
bocsátásának  helyét,  módját,  idejét,  ha van  költségét,  amennyiben ajánlati  dokumentáció 
kiadása nem szükséges a beszerzés tárgyának műszaki-, szakmai jellemzőit,
- az ajánlatok elbírálásának és amennyiben előírja az ajánlatkérő az eredményhirdetést, annak, 
vagy az értesítésnek időpontját.
- a szerződéskötés tervezett időpontját.

(5) Az ajánlattételi dokumentáció:

Amennyiben  a  beszerzés  jellege  indokolja  ajánlattételi  dokumentációt  kell  készíteni.  Az 
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza:
 -a beszerzés tárgyának részletes műszaki-, szakmai jellemzőit,
- amennyiben a beszerzés jellege indokolja az ajánlattevővel szemben támasztott pénzügyi és 
gazdasági-, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit,
- az ajánlattevővel szembeni kizáró okokat,
- amennyiben a beszerzés jellege indokolja a helyszíni bejárás lehetőségét,
- amennyiben lehetséges a beszerzésre vonatkozó szerződés tervezetet.

(6) Az ajánlatok felbontása, elbírálása és a szerződés megkötése:

a.)  A Szabályzat  jelen  fejezetének  hatálya  alá  tartozó  esetekben  a  beérkezett  ajánlatok 
felbontásával-, minősítésével és elbírálásával kapcsolatos előkészítési  feladatokat a III.(1) b.) 
pontban említett irodavezető / intézményvezető látja el.   Az ajánlatokat minden esetben úgy 
kell  kérni,  hogy azok lezárt borítékban kerüljenek átadásra vagy beküldésre olyan módon, 
hogy a lezárt borítékon fel kell tüntetni a „Pályázati anyag” megjelölést valamint célszerű 
feltüntettetni  a  pályázat  nevét  vagy azonosítóját.  A lezárt  borítékokat  a  pályázati  határidő 
elteltéig nem szabad felbontani, a bontás napjáig a borítékon csak az átvétel időpontját kell 
feltüntetni.

b.)  Az  ajánlatok  bontását  a  jelen  fejezet  III.  (1)  b.)  pontja  szerinti  irodavezető  / 
intézményvezető a pályázati felhívásban / az ajánlatkérésben meghatározott időpontban végzi.
Az ajánlatok felbontásakor meg kell állapítani az ajánlatok érvényességét, illetve meg kell 
állapítani, melyek az érvénytelen ajánlatok. Érvénytelen az ajánlat, amelyet:

• az ajánlati felhívásban meghatározott határidő lejárta után nyújtottak be,
• olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult az eljárásban részt venni
• ajánlattevő  ajánlatát  nem  az  ajánlattételi  felhívásban,  dokumentációban,  vagy 

vállalkozó ajánlatkérésben meghatározott feltételek, műszaki paraméterek szerint adta 
meg.

A bontást végző feladata az ajánlattevővel szembeni kizáró ok fennállásának magállapítása.
Ki kell zárni az eljárásból azt az ajánlattevőt:

• akivel szemben a pályázati dokumentációban meghatározott kizáró okok állnak fenn, 
vagy a kizáró ok az eljárás alatt  következik be, illetőleg

• aki  hamis adatot szolgáltat.

c.)  Amennyiben  a  beszerzési  eljárásban  megindításkor  eredményhirdetési  időpont 
meghatározásra  került,  indokolt  esetben  az  eredményhirdetés  időpontját  egy  alkalommal 
legfeljebb  10  nappal  a  BM  elnöke  elhalaszthatja.  Az  eredeti  határidő  lejárta  előtt  a 
halasztásról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül írásban értesíteni kell.

d.)  Az  ajánlatok  felbontásáról,  ismertetéséről,  az  érvénytelen  és  kizárt  ajánlattevőkről 



jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv mintáját a Szabályzat 5. sz. melléklete tartalmazza.

e.) Az ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott határidő betartásával a BM bírálja el 
az ajánlati  felhívásban és ha volt,  az ajánlati dokumentációban meghatározott  szempontok 
figyelembe  vételével.  A bírálatról  jegyzőkönyv  a  BM  által  hozott  döntésről  szó  szerinti 
határozat készül.

f.) Az ajánlatok elbírálásáról szóló döntésről  BM elnöke az  összes ajánlattevőt egyidejűleg, 
közvetlenül írásban értesíti. 
g.)Az ajánlatkérő szerződést az eljárás nyertesével köt.

V.
A nettó 2.000 e/Ft-ot meghaladó beszerzésekre vonatkozó külön szabályok

a.)  A Szabályzat  ezen  V.  része  csak  a  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő,  de  a  nettó 
2.000.000.- Ft-ot meghaladó beszerzések  esetén alkalmazandó.  A jelen V. rész hatálya alá 
tartozó  beérkezett  ajánlatok  felbontásával-,  minősítésével  és  elbírálásával  kapcsolatos 
előkészítési  feladatokat a BM végzi. A BM  ezen munkájában közreműködik a Polgármesteri 
Hivatal érintett irodavezetője és / vagy ügyintézője.
b.)  az  V.  a.)  pont  hatálya  alá  tartozó  beszerzések  esetén  a  döntést  a  KB hozza  meg.  Az 
ajánlatokat  az  ajánlati  felhívásban meghatározott  határidő  betartásával  a  KB bírálja  el  az 
ajánlati  felhívásban  és  ha  volt,  az  ajánlati  dokumentációban  meghatározott  szempontok 
figyelembe vételével. A bírálatról jegyzőkönyv, a KB által hozott döntésről határozat készül.
c.)  Amennyiben  a  beszerzési  eljárásban  megindításkor  eredményhirdetési  időpont 
meghatározásra  került,  indokolt  esetben  az  eredményhirdetés  időpontját  egy  alkalommal 
legfeljebb 10 nappal a KB elnöke elhalaszthatja. Az eredeti határidő lejárta előtt a halasztásról 
az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül írásban értesíteni kell.
d.) Az ajánlatok elbírálásáról szóló döntésről  a KB elnöke az  összes ajánlattevőt egyidejűleg, 
közvetlenül írásban értesíti. 
e.) Az olyan beszerzés esetén, ami nem tartozik  a jelen V. rész hatálya alá, a Szabályzat ezen 
fejezetének I-IV. részinek előírásai irányadók.

VI.
A beszerzések lebonyolításának ellenőrzése

(1) A beszerzési eljárások ellenőrzése:
a.)  A  beszerzési  eljárások  ellenőrzésére  a  Képviselő-testület  vagy  az  általa  megbízott 
Bizottság, a belső ellenőr, ill. külső ellenőrző szervek jogosultak.
b.)  Amennyiben a beszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati  eljárás indul, arról  a BM elnöke 
haladéktalanul tájékoztatja a Képviselő-testületet.
c.) A beszerzési eljárások során keletkezett dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni.
 

VII.
Egyéb rendelkezések

(1) Jelen szabályzat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyó 
záradékával, 2009. április 1-től érvényes.
(2)  A  részben  önállóan  gazdálkodó  intézményeknél  Szentgotthárd  Város  Jegyzője 
gondoskodik arról, hogy   a szabályzat előírásait az érintett intézmények megismerjék.



Szentgotthárd,  2009. március 18.

     

Viniczay Tibor    
                                                                               Polgármester

Záradék: Jelen szabályzatot Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……
/2009. sz. határozatával hagyta jóvá.



1.sz. melléklet

Átvételi elismervény
a közbeszerzési eljárás keretében átadásra-átvételre került ajánlatokról

/ részvételi jelentkezésekről

A közbeszerzés tárgya : ................................................. 

Az átadás-átvétel időpontja: 200..... év .........................hó .....nap.

Az átadó neve: ...................................................................

Az átvevő neve:..................................................................

A beérkezett ajánlat / részvételi jelentkezés sorszáma: ...................

Alulírott  átvevő  nyilatkozom,  hogy  az  átvett  ajánlat  /  részvételi  jelentkezés  lezárt, 
sértetlen állapotban került átvételre.

Kmf.

................................................ .................................................
       átadó                 átvevő     



                                                                                                                       2. sz. melléklet

Nyilvántartás
a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről

A közbeszerzés tárgya: .....................................................................

Ajánlat / részvételi  
jelentkezés 
sorszáma

Ajánlat / részvételi  
jelentkezés 

beérkezésének 
időpontja

Ajánlat  / részvételi  
jelentekzés 

beérkezésének módja

Megjegyzés

 Szentgotthárd, 200..... év .............................hó ..........nap.

....................................................
                 KB elnöke



                                                                           3. sz. melléklet

Jegyzőkönyv a közbeszerzési eljárás keretében beérkezett 
ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról

A közbeszerzés  tárgya: .................................................................................................

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán jelen vannak ( jelenléti ív szerint ).

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának helye:  ...........................................

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 200.... év  .........hó ........nap.

Az ajánlattevők / részvételre jelentkezők:
1./
     neve:    ...............................................................................................................
     székhelye: ..........................................................................................................
     (ajánlattétel esetén:)
     ajánlati ár: ………………..................................................................................
     főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: ............................
     
2./
     neve:    ................................................................................................................    
     székhelye: ...........................................................................................................     
     (ajánlattétel esetén:)
     ajánlati ár:………………….................................................................................     
     főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: .............................
     :
Az érvénytelennek minősített ajánlatok / részvételei jelentkezések (ajánlattevő / részvételre 
jelentkező  neve,  címe  )  : 
...................................................................................................................

Az ajánlat  / részvételi jelentkezés érvénytelenségének oka: .......................................................

Az eljárásból kizárt ajánlattevő / részvételi jelentkező ( neve, címe ):  ......................................
Az eljárásból való kizárás oka: ...................................................................................................

Az  ajánlatokra  /  részvételi  jelentkezésekre  vonatkozó  egyéb  megjegyzések: 
.......................................................................................................................................................

kmf.

..................................................         ...............................................
                            KB elnöke                              jegyzőkönyvvezető



 
4. számú melléklet

Jelenléti ív
a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán 

Közbeszerzés tárgya: .................................................
Közbeszerzési Értesítő száma, amelyben a hirdetmény megjelent: ................................

Készült: 200... év ............................ hó ........ nap.
               Szentgotthárd, ...................................................................................................

Sorszám Név Cég megnevezése Aláírás

Kmf.

.................................................        ...................................................
                    KB elnöke          jegyzőkönyvvezető



5.sz. melléklet

Jegyzőkönyv
az ajánlatok bontásáról

A beszerzés meghatározása / az ajánlattétel tárgya:
.......................................................................................................................................................
.....

Az ajánlatok bontásának helye: ……………………………………………………

Az ajánlatok bontásának időpontja: 200.... év  .....................................hó ........nap.

Az ajánlattevők:
1./
     neve:    ................................................................................................................
    
     székhelye: ...........................................................................................................
     
     általa kért ellenszolgáltatás: ................................................................................
     
     által vállalt teljesítési határidő: ...........................................................................
2./
     neve:    ................................................................................................................
    
     székhelye: ...........................................................................................................
     
     általa kért ellenszolgáltatás: ................................................................................
     
     által vállalt teljesítési határidő: ...........................................................................
     :   
Az  érvénytelennek  minősített  ajánlatok  (ajánlattevő  neve,  címe)  : 
................................................

Az ajánlat érvénytelenségének oka: ........................................................................

Az  eljárásból  kizárt  ajánlattevő  (neve,  címe): 
.................................................................................

Az  ajánlatokra  vonatkozó  egyéb  megjegyzések: 
.............................................................................. 

kmf.

..................................................         ...............................................
                              BM elnöke                 jegyzőkönyvvezető



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. március 25-i ülésére

Tárgy:  Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi Közbeszerzési Terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 5.§-a értelmében a 
Kbt. 22. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek a költségvetési év elején, április 
15-ig  napjáig  éves  összesített  közbeszerzési  tervet  kell  készíteni,  az  adott  évre  tervezett 
közbeszerzésekről.
A közbeszerzési terv  év közben módosítható,  szükség esetén bővíthető.  A közbeszerzési 
tervben szereplő beszerzéseket nem kötelező lebonyolítani, ha valamely körülmény miatt 
az ajánlatkérő nem képes a beszerzést megvalósítani. A közbeszerzési terv nyilvános, azt a 
honlapunkon  közzé  tesszük,  ill.  az  abban  bekövetkező  módosításokkal  folyamatosan 
aktualizáljuk.  (A  2009.  április  1-től  hatályba  lépő  Kbt.  módosítások  miatt  a  mellékelt 
közbeszerzési tervben a korábbi évektől eltérő fogalmakat (eljárás típus) használunk, amelyek 
nem csupán elnevezésükben, de tartalmukban is jelentősen változnak.)
Az Önkormányzat közbeszerzési tervét a Képviselő-testület által választott, a közbeszerzési 
eljárásokban eljáró Közbeszerzési Bizottság március 20-i ülésén tárgyalja. Amennyiben ezt a 
tervezetet ott módosítják, akkor erről a T. Testületet tájékoztatjuk a testületi ülésen. 
Hivatkozott  szabályzatunk  értelmében  az  Önkormányzat  fenntartásában  lévő  intézmények 
közbeszerzési tervét is a KB hagyja jóvá, amit a Képviselő-testülettel ismertetni kell, ezért a 
Rendelőintézet 2009. évi közbeszerzési tervét is mellékeljük az előterjesztéshez.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervét – az 1. sz. melléklet szerint  - megismerte.

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 
2009. évi közbeszerzési tervét - a 2. sz. melléklet szerint  - megismerte

Szentgotthárd, 2009. március 12. 

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző





1. sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata

2009. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya, 
meghatározása

Irányadó 
eljárásrend

Tervezett eljárás 
típusa

Az eljárás 
megindításának ill. 

a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja

A szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy szerződés 

időtartama

Megjegyzés

I. Építési beruházás
Szentgotthárd  szilárd  burko-
latú  belterületi  közútjain 
burkolat-felújítás (KT. dönté-
se szerinti utcákon)

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő közbeszerzési 
eljárás

Általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás

2009. június
Szerződés várható 

teljesítése (beruházás 
befejezése)

2009. november

Fedezete:  Központosított  elő-
irányzat  burkolat-felújítási  pályá-
zatból   (támogatott  feladatok  te-
kintetében) 50 %, saját erő 50 %

St. Gotthard Spa & Wellness 
Fürdő  fejlesztése  c.  projekt 
keretében  külső  medence  és 
kapcsolódó  létesítmények 
építése, parképítés

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő közbeszerzési 
eljárás

Általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás

2009. május
A szerződés várható 
teljesítése (beruházás 

befejezése) 
2009. december

Fedezete:  Kormányzati  forrás  – 
vissza nem térítendő támogatás

St. Gotthard Spa & Wellness 
Fürdő  fejlesztése  c.  projekt 
keretében  kútfúrás (fürdővíz 
minőségi  paramétereinek 
javítása érdekében )

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő közbeszerzési 
eljárás

Általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás

2009. május
A szerződés várható 
teljesítése (beruházás 

befejezése) 
2010. május

Fedezete:  Kormányzati  forrás  – 
vissza nem térítendő támogatás

II. Árubeszerzés
St. Gotthard Spa & Wellness 
Fürdő  fejlesztése  c.  projekt 
keretében  fittness  gépek-, 
eszközök beszerzése

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő közbeszerzési 
eljárás

Általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás

2009. szeptember
A szerződés várható 
teljesítése (beruházás 

befejezése) 
2009. december

Fedezete:  Kormányzati  forrás  – 
vissza nem térítendő támogatás

Számítástechnikai-,  iroda-
technikai  eszközök  beren-
dezések beszerzése

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő közbeszerzési 
eljárás

Általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás

2009. szeptember
A szerződés várható 

teljesítése 
2010.

Fedezete:  Részben  a  Szlovénia-
Magyarország  Határmenti  Együtt-
működés Operatív  Program 2007-
2013 c. pályázati (90 %) támogatás 
–  megvalósítás  a  pályázat  pozitív 
elbírálása  esetén.  További 
beszerzések  esetén  közbeszerzési 
eljárást  egybeszámítási  kötele-
zettség miatt tervezünk Kbt. 40.§.



A közbeszerzés 
tárgya, 

meghatározása

Irányadó 
eljárásrend

Tervezett 
eljárás típusa

Az eljárás 
megindításának 

ill. a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett 
időpontja

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

vagy 
szerződés 

időtartama

Megjegyzés

Berendezési  tárgyak, 
bútorzat beszerzés

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő 
közbeszerzési 

eljárás

Általános 
egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás

2009. szeptember
A szerződés 

várható 
teljesítése 

2010.

Fedezete: 
Szlovénia-
Magyarország 
Határmenti 
Együttműködés 
Ope-ratív  Program 
2007-2013  c. 
pályázati  (90  %) 
támogatás  – 
megvalósítás  a 
pályázat  pozitív 
elbírálása esetén

Az Önkormányzat és 
az  általa  alapított 
intézmények  részére 
irodaszer, 
nyomtatvány 
beszerzése

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő 
közbeszerzési 

eljárás

Általános 
egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás

2009. szeptember
A szerződés 

időtartama 5 év

III. Szolgáltatás 
Szlovénia-
Magyarország 
Határmenti 
Együttműködés 
Operatív  Program 
keretében  képzések, 
tanulmányok  a 
preventív 
egészségügy  terü-
letén

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő 
közbeszerzési 

eljárás

Általános 
egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás

2009. április
A projekt 
várható 

befejezése 
2013.

Fedezete: 
Szlovénia-
Magyarország 
Határmenti 
Együttműködés 
Ope-ratív  Program 
2007-2013  c. 
pályázati  (90  %) 
támogatás  – 
megvalósítás  a 
pályázat  pozitív 
elbírálása esetén

Az Önkormányzat és 
az  általa  alapított 
intézmények  részére 
telekommunikációs 
szolgáltatás 
biztosítása

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő 
közbeszerzési 

eljárás

Általános 
egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás

2009. szeptember
A szerződés 

időtartama 5 év

IV. Szolgáltatási koncesszió
- - - - - -

V. Építési koncesszió
- - - - - -

Szentgotthárd, 2009. március 12.
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2.sz. melléklet

Rendelőintézet Szentgotthárd
2009. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés 
tárgya, 

meghatározása

Irányadó 
eljárásrend

Tervezett 
eljárás típusa

Az eljárás 
megindításának 

ill. a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett 
időpontja

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja vagy 

szerződés 
időtartama

Megjegyzés

I. Építési beruházás
- - - - - -

II. Árubeszerzés
- - - - - -

III. Szolgáltatás 
A  Rendelőintézet 
szerve-zésében 
Szentgotthárd  köz-
ponttal  működő 
központi háziorvosi 
ügyeleti  ellátáshoz 
szállítási 
szolgáltatás   vég-
zése

Egyszerű 
eljárásrend

Hirdetmény 
közzétételével 

indított egyszerű 
közbeszerzési 

eljárás

2009. február Szerződés 
időtartama  36 

hónap

2008. novemberben 
indult 
közbeszerzési 
eljárás  eredmény-
telensége  miatt  új 
közbeszerzési 
eljárás.

IV. Szolgáltatási koncesszió
- - - - - -

V. Építési koncesszió
- - - - - -

Szentgotthárd, 2009. március 12.
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2009. március 25-i ülésére

Tárgy:Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009.évi közfoglalkoztatási terve

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előkészítő feladatok a közfoglalkoztatási tervhez

2009.január 01.napjával módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi 
III. törvény, a változás célja, hogy az önkormányzatok minél szélesebb körben munkába vonják az 
aktívkorúak  ellátásában  részesülőket.  Kiemelt  cél  továbbá,  hogy  a  munkára  képes,  tartósan 
munkanélküliek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási 
formában.       
„  Út  a  munkához”  elnevezésű  program  nagy  jelentőséget  tulajdonít  a  közfoglalkoztatás 
tervezésének, amelyet a települési önkormányzatok és a Munkaügyi Központ együttműködésével 
kell elkészíteni. A tervnek igazodnia kell a településen élő tartós munkanélküliek létszámához, a 
képességeikhez, az iskolai végzettségeikhez és a település igényeihez és lehetőségeihez.
A közfoglalkoztatási  terv  egyéves  időtartamra  szól.  Az  önkormányzatoknak meg kell  határozni 
azokat a feladatokat, munkaköröket, amelyeket a közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni. A 
települési  önkormányzat  feladata  továbbá  az  egyes  feladatkörök  ellátásához  létszám,  a 
megvalósításhoz  szükséges  költségek  és  a  célok,  tevékenységek  várható  ütemezésének 
megtervezése.
A települési önkormányzat képviselő-testülete az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai 
kerekasztal  véleményének ismeretében a  közfoglalkoztatási  tervet  évente február  15-éig,   2009. 
évben április 15-éig kell, hogy elfogadja. 
A közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármesternek előzetes véleményezésre meg kell küldeni a 
Munkaügyi  Központnak  és  a  helyi  szociálpolitikai  kerekasztalnak.  Az  állami  foglalkoztatási 
szervnek és a szociálpolitikai kerekasztalnak 15 napon belül véleményezni kell a tervezetet.

Ellátások felülvizsgálata:
A közfoglalkoztatási  terv készítését  megelőzően felül  kellett  vizsgálni a  2008. december 31.-én 
rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultsági feltételeit, arra tekintettel, hogy továbbra is 
rendszeres  szociális  segélyre  vagy  rendelkezésre  állási  támogatásra  jogosultak-e.  Ugyanis 
alapesetben,  elsősorban  a  rendelkezésre  állási  támogatásban  részesülő  aktívkorú  ellátottak 
közfoglalkoztatását  kell  megvalósítani;  a  rendszeres  szociális  segélyezettek  esetében  az 
egészségkárosodottakon  kívül  pedig  azok  foglalkoztathatók,  akik  a  települési  önkormányzattal 
kötött megállapodásban vállalják, hogy az állami foglalkoztatási szervnél kérik az  álláskeresőként 
történő  nyilvántartásba  vételüket,  továbbá  teljesítik  az  elhelyezkedésük  érdekében  megkötött 
álláskeresési megállapodásban foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesznek részt.
     
Adatgyűjtés:
Önkormányzatunk a közfoglalkoztatási terv elkészítésével kapcsolatban adatgyűjtést végzett. Ennek 
érdekében megkerestük a Munkaügyi Központot. 
A Munkaügyi  Központon kívül  megkerestük még adatgyűjtés  céljából,  a  Polgármesteri  Hivatal 
irodavezetőit,  az  önkormányzati  intézményeket,  kisebbségi  önkormányzatokat,  városrészi 
önkormányzatokat, a Szentgotthárdi Civil Fórum szekcióvezetőit, abból a célból, hogy kikérjük a 
véleményüket arról, hogy milyen közfeladatok ellátását tartják célszerűnek a helyi szükségletekhez 
igazodva. 
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Az Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalattal  a  kommunális  feladatok elvégzésére  kötött  keret- 
megállapodást és a városrészekre vonatkozó támogatási szerződéseket figyelembe vettük az egyes 
feladatoknál jelentkező átfedések elkerülése végett. Figyelembe vettük továbbá várhatóan más, nem 
önkormányzati szervezet által szervezett közmunka program munkaerő szükségletét is.

II. A közfoglalkoztatási terv

Az  előterjesztés  1.számú  mellékletében  szereplő  kimutatások,  táblák  együttesen  képezik  az 
önkormányzat  közfoglalkoztatási  tervét.  A táblázatok  olyan  összesített  adatokat  tartalmaznak, 
amelyek mögött intézményenként, faladatonként részletezett, helyrajzi számra, méterre, munkaórára 
lebontott adatok állnak. Amellett, hogy széleskörű információ szerzésen alapul a terv, pénzügyileg 
illeszkedik a 2009.évi önkormányzati költségvetésben erre a célra tervezett előirányzathoz. 
A Munkaügyi  Központ és a  szociális  kerekasztal  is  véleményezte  a  tervezetet,  a vélemények a 
mellékletben találhatók (9.számú tábla).

Önkormányzatunk nemcsak az Út a munkához program keretében, hanem az ezt megelőző években 
is  folyamatosan  szervezett  közcélú,  közhasznú  foglalkoztatást,  bekapcsolódott  önkormányzatok 
számára kiírt közmunkaprogramokba is (a csatolt táblázat szerint tavaly is 42 főt foglalkoztattunk, 
lsd.:1.számú tábla).  A Munkaügyi  Központ  által  szolgáltatott  adatok  nagyságrendileg  mutatják, 
hogy egyes időszakonként hányan kerülnek ki az ő rendszerükből, de még ezen adatokból is nehéz 
következtetni arra, hogy ebből hányan kerülnek az önkormányzati ellátó rendszerbe, hiszen itt már 
további  jogosultsági  feltételeket  is  vizsgálni  kell,  így  a  2.számú  mellékletben  szereplő  adatok, 
óvatos becslések.
A 4.számú  tábla  a  kommunális  feladatok  ütemezése,  az  5.számú  az  intézményekben  történő 
foglalkoztatási  elképzeléseket  tartalmazza.  A 6.számú  tábla  a  Munkaügyi  Központ  ellátásaiból 
kikerülők adatait mutatja. A 7.számú tábla a foglalkoztatás személyi kiadásait részletezi oly módon, 
hogy  a  már  2008.decemberében  illv.  2009.  márciusáig  foglalkoztatottak  kapcsán  jelentkező 
kiadásokat külön szerepeltettük, majd ezen öt személy foglalkoztatása áprilistól szintén beépül a 
tervbe.  A Munkaügyi Központ  javaslata alapján a személyi kiadások a foglalkoztatók szerint  is 
kimutatásra kerültek.

A foglalkoztatás természetesen nemcsak személyi kiadásokkal jár, hanem dologi vonzata is van. A 
8.  táblában szerepeltetett  összes munkaeszköz nem kerül beszerzésre,  mert  figyelembevettük az 
előző foglalkoztatások során már beszerzett, rendelkezésre álló eszközöket; mivel a dologi kiadások 
nem számolhatók  el  a  közfoglalkoztatás  körében,  ezért  azon  az  előirányzaton  tervezett  összeg 
terhére biztosítható, amely előirányzat körében a foglalkoztatás megvalósul, azaz a dologi kiadások 
fedezete a kommunális feladatok előirányzata. 

A közfoglalkoztatási terv végrehajtása nemcsak 46 aktívkorúak ellátására jogosult foglalkoztatását 
fogja  reményeink  szerint  jelenteni,  hanem segít  az  egyes  intézményi  feladatok  ellátásában,  az 
intézmények karbantartási  feladatainak  megvalósításában,  s  hozzájárul  a  város  köztisztaságának 
javításához. 
Hogy a  terv ne  csak  terv maradjon,  minden résztvevő aktív  közreműködésére szükség van;  az 
intézményvezetőknek, a Közszolgáltató Vállalt vezetőjének, a Műszaki Irodának és sikeres pályázat 
esetén, a koordinációs, szervező feladatokat ellátó személynek is pontról-pontra meg kell valósítani 
a  tervben  foglaltakat.  Ennek  érdekében  nemcsak  az  intézményvezetőket,  de  a  foglalkoztatásba 
bevonásra  kerülőket  is  részletesen  tájékoztatjuk  a  terv  tartalmáról,  részleteiről,  az  esetleges 
mulasztások jogkövetkezményeiről. Az önkormányzat csak a közfoglalkoztatási tervben foglaltak 
megvalósítása, csak az e szerinti foglalkoztatás esetén jogosult   a szociális törvény szerinti közcélú 
foglalkoztatással  kapcsolatos  személyi  kiadások  95%-ának  központi  költségvetésből  történő 
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megtérítésére. Annak  a  foglalkoztatottnak pedig, aki  többek között, a felajánlott és megfelelő 
munkalehetőséget  nem  fogadja  el,  vagy  közfoglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyát  jogellenesen 
megszűnteti,  illv.,  akinek  a  közfoglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyát  a  munkáltató  rendkívüli 
felmondással szűntette meg  - aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szűntetni.
A közfoglalkoztatási tervet az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a kincstárnak.

Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 
elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2009. március 10.

Viniczay Tibor 
  Polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

 

1.számú melléklet
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1. számú tábla
I.

Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése
(2008. évi adatok alapján)

So
rs

zá
m

Megnevezés

Rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülő

(fő)

Közcélú 
foglalkoztatásban 

részt vett
(fő)

Közcélú foglalkoztatás

Közcélú 
foglalkoztatás

Rendszeres 
szociális 
segélyre 
kifizetett

összeg
(Ft/év)

1.

Létszáma (a+b+c): 95fő 42fő
a) 
egészségkároso
dott

5fő

b) nem 
foglalkoztatott

81fő 33fő

c) támogatott 
álláskereső

9fő 9fő

2.

Életkora:
a) 35 évnél 
fiatalabb
b) 35-55 év 
közötti
c) 55 évnél 
idősebb

25fő

65fő

5fő

10fő

30fő

2fő

3.
Neme: 95 42

a) férfi 57fő 7fő
b) nő 38fő 2fő

4.

Iskolai 
végzettsége:

a) 8 ált. iskola 
alatti

4fő 1fő

b) 8 általános 25fő 17fő
c) 
szakmunkáskép
ző vagy 
szakiskolai 
végzettséggel 
rendelkezik

50fő 20fő

d) gimnázium 8fő 2fő
e) 
szakközépiskola

3fő 2fő

f) technikum - -
g) főiskola, 
egyetem

5fő -

5.
Háztartás formája:

a) családban élő 25fő 8fő
b) egyedül élő 70fő 34fő

6.
Folyósított segély 
átlagos összege 
(Ft/hó/fő) 

900.000Ft/átlag/hó
30.000Ft/fő

21.225.545Ft
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7.

Konkrét 
munkafeladatok 
megnevezése, 
felsorolása (pl. 
köztisztasági, 
adminisztratív stb.)

Parkosítás,porta-
szolgálat,közterületi
segédmunka,adminisztra-
tív munka,fűnyírás,
sövénynyírás,gallyazás,
takarítás,

8.

Munkák 
teljesülése:

6.150.649,-Ft

I. negyedév 9fő 1.325.000Ft
II. negyedév 28fő 2.070.900Ft
III. negyedév 22fő 2.211.277Ft
IV. negyedév 19fő 4.247.552Ft

9. Foglalkoztatók 
köre (felsorolás)

Önk.Közszolgáltató 
Vállalat,  Polgármesteri 
Hivatal,Játékvár 
Óvoda,III.Béla 
Szakképző  Iskola  és 
Kollégium,Szentgotthárd 
Integrált  Oktatási 
Intézmény,  Móra  Ferenc 
Városi  Könyvtár, 
Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

10.
Foglalkoztatások 
átlagos időtartama 
(nap)

31-90  munkanap  az 
átlag, 2.146 munkanap

11.

Közcélú 
foglalkoztatás:

a) tervezett 
összeg (saját 
forrással együtt)

11.792.000Ft

b) felhasznált 
összeg

12.485.009Ft

c) ebből saját 
forrás

847.904Ft

12.

Kifizetett 
rendszeres 
szociális segély:

21.225.545Ft

a) központi 
forrásból

19.102.990Ft

b) helyi 
forrásból

2.122.554Ft

Megjegyzés:

A táblázatban nem csak a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszáma, hanem a 2008. évben közhasznú 
foglalkoztatásban  és  közmunkában  részt  vettek  létszáma  is  szerepel,  mivel  2008.  évben  a  közhasznú 
foglalkoztatás és a közmunka is része volt a közfoglalkoztatásnak.
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2. számú tábla
II. 

Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése
(2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján)

Sor-
szám Megnevezés

Aktív korúak 
ellátására 

jogosultak (fő)

(Köz)foglal-
koztatásba 
bevonhatók

(fő)

(Köz)foglal-
koztatásba 

nem 
bevonhatók

(fő)

Elsősorban 
képzésre 

kötelezett 35 
éven aluliak

1. Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma 
(a+b): 136fő

a) rendszeres szociális segélyezettek 
összesen: 26fő 14fő

ebből:
• egészségkárosodott 7fő 7fő
• 55. életévét betöltötte 15fő 7fő
• 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel 

és a gyermek ellátását napközbeni 
ellátást biztosító intézményben  nem 
tudják biztosítani

4fő -

b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók 110fő 46fő
2. Foglalkoztatásba bevonhatók életkora 

(a+b): 46fő

a) 35 évnél fiatalabb 18fő
b) 35-55 év közötti 28fő

3.* Neme (a+b): 46fő
a) férfi 27fő
b) nő 19fő

4.* Iskolai végzettsége:
a) 8 ált. iskola alatti 3fő
b) 8 általános 10fő
c) szakmunkásképző vagy szakiskolai 
végzettséggel rendelkezik 15fő

d) gimnázium 8fő
e) szakközépiskola 5fő
f) technikum -

     g) főiskola, egyetem 5fő
5.* Háztartás formája:

a) családban élő 12fő
b) egyedül élő 34fő

6.* Képzésre kötelezett 35 éven aluliak 
létszáma iskolai végzettségük szerint
(a+b):

3fő 3fő

a) 8 ált. iskola alatti - -
b) 8 általános 3fő

*A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével
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3. számú tábla
Közfoglalkoztatási terv

az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján, a 2009. évi új szabályok szerint

Sor-
szám Megnevezés

Rendelkezés-
re állási 

támogatásra 
jogosultak 

nemenkénti 
megoszlása

(fő)
férfi nő

Közfeladatok 
megjelölése

Foglal-
koztatás 

szervezése

Finanszírozás 
összege

Ft

1. Rendelkezésre  állási  támogatásra  jogosult 
személyek  életkor  szerinti  várható  összetétele 
összesen (a+b):

67fő 43fő

a) 35 évnél fiatalabb 29fő 11fő
b) 35-55 év közötti 47fő 23fő

2. Részben  vagy  egészben  közfoglalkoztatás 
keretében ellátandó közfeladatok:

a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása Takarítás,portasz
olgálat,karbantar
tás,közterületi 
segédmunka,adm
inisztratív munka

b) feladatok várható ütemezése
I. negyedév

Portaszolgálat,ad
minisztratív 
munka

II. negyedév Portaszolgálat,ad
minisztratív 
munka,közterület
i 
segédmunka,taka
rítás, gondozás

III. negyedév Portaszolgálat,ad
minisztratív 
munka,közterület
i 
segédmunka,taka
rítás,gondozás

IV. negyedév Portaszolgálat,kö
zterületi 
segédmunka,hóel
takarítás,adminis
ztratív 
munka,gondozás,
közterületi 
segédmunka

c) megjelölt munka szakképesítési szükséglete:
a) 8 általános 26fő 17fő
b) szakképesítés - 2fő
c) középiskola 1fő -
d) felsőfokú képesítés - -

3. A 2. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges 27fő 19fő
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létszám
4. Rendelkezésre  állási  támogatásra  jogosultak 

képzettség szerinti összetétele:
a) 8 általános 19fő 10fő
b) szakképesítés 31fő 12fő
c) középiskola 22fő 8fő
d) felsőfokú képesítés 4fő 4fő

5. Foglalkoztatás szervezésének módja:
a) önkormányzat x
b) önkormányzati társulás -
c) e célra létrehozott szervezet x
d) meglévő más szervezet -

6. Közfoglalkoztatás  finanszírozására  szükséges 
forrás:

a) önkormányzati 1.267.976,-Ft
b) központi költségvetés 24.091.547,-Ft
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4.számú tábla
Fő Április Május Június Július augusztus Szeptember Október November December Összesen szabadságFeladat

munkanap munkanap
Csapadékvíz, akna 1 3 3 3 4 4 17 34

2 3 3 3 4 4 17
Rácsos folyóka 1 1 1 1 1 1 5 10

2 1 1 1 1 1 5
Új patak medertisztítás 1 14 2 16 32

2 14 2 16
Árpád út záportározó 1 4 4 8 16

2 4 4 8
Sztg patak medertiszt. 1 8 8 16

2 8 8
Közterületi jelzőtáblák helyreáll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 18

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Parlagfű mentesítés 1 5 5 5 5 20 40

2 5 5 5 5 20
Folyamatos hulladék gyűjtés 1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 270

2 3 3 3 3 3 3 3 3 24
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
8 3 3 3 3 3 3 3 3 6 30
9 3 3 3 3 3 3 3 6 3 30

10 3 3 3 3 3 3 3 21
11 3 3
12 3 3

Nyíl csapadvíz- iszapolás 1 10 10 6 10 10 46 800
2 10 10 6 10 10 46
3 10 10 10 10 10 10 10 10 80
4 10 10 10 10 10 10 10 10 80
5 10 10 10 10 10 10 10 10 80
6 10 10 10 10 10 10 10 10 80
7 10 10 10 10 10 10 10 10 80
8 10 10 10 10 10 10 10 10 80
9 10 10 10 10 10 10 10 10 80

10 10 10 10 10 10 10 10 10 80
11 10 10 8 10 38
12 10 10 10 30

Közter.tiszt.folyamatosan 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 450
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
8 5 5 5 5 5 5 5 7 10 52
9 5 5 5 5 5 5 5 5 10 50

10 5 5 5 5 5 5 5 13 5 53
11 5 5 5 5 5 5 5 35
12 5 5 5 5 5 5 5 35

Kiemelt parkfennt. 1 2 3 3 3 3 14 352
2 2 3 3 3 3 14
3 1 3 3 3 3 3 3 19
4 1 3 3 3 3 3 3 19
5 1 3 3 3 3 3 3 19
6 1 3 3 3 3 3 3 19
7 1 3 3 3 3 3 3 19
8 2 3 5
9 2 3 5

10 2 4 6
11 2 15 15 5 15 6 58
12 2 15 15 15 7 54
13 10 10 15 20 55
14 10 10 20
15 10 10 20
16 5 1 6

0
Hársas-tó 8 1 3 4 296

9 1 3 4
10 1 3 4
11 1 6 7
12 1 6 7
13 11 11 22
14 11 11 22
15 11 11 22
16 16 20 36
17 21 21 42
18 21 21 42
19 21 21 42
20 21 21 42

Útcabutorok festése 21 21 21 21
Farkasfa Kiserdő bozótirtás 13 21 21 21
Temetők karbantartása 13 21 21 42 42
56-os emlékerdő parkfenntartása 14 21 21 21 21 21 105 105
Városrészek, ipari park útpadkák víztelenítése15 21 21 21 21 84 168

16 21 21 21 21 84
Parkok fenntartása 17 21 21 21 21 84 168

18 21 21 21 21 84
Nagyforgalmi utaknál söprés 19 21 21 21 21 84 168

20 21 21 21 21 84
Hársastó hulladékgyűjtés, karbantartás21 21 21 21 21 84 84

3111

Összesen 1 19 20 21 22 19 22 21 14 9 167 22 , 9 hó 
2 19 20 21 22 19 22 21 14 9 167 22 , 9 hó 
3 19 21 21 21 21 21 21 18 8 171 18 , 9 hó 
4 19 21 21 21 21 21 21 18 8 171 18 , 9 hó 
5 19 21 21 21 21 21 21 18 8 171 18 , 9 hó 
6 19 21 21 21 21 21 21 18 8 171 18 , 9 hó 
7 19 21 21 21 21 21 21 18 8 171 18 , 9 hó 
8 21 21 18 18 18 21 18 20 16 171 18 , 9 hó 
9 21 21 18 18 18 21 18 21 13 169 20 , 9 hó 

10 21 21 18 18 18 18 22 23 5 164 25 , 9 hó 
11 21 21 20 20 18 20 21 0 0 141 6 , 7 hó 
12 21 21 20 20 20 12 15 0 0 129 18 , 7 hó 
13 21 21 21 21 15 21 20 0 0 140 7 , 7 hó
14 21 21 21 21 21 21 21 0 0 147 0 , 7 hó 
15 21 21 21 21 21 21 0 0 0 126 0 , 6 hó 
16 21 21 21 21 21 21 0 0 0 126 0 , 6 hó 
17 21 21 21 21 21 21 0 0 0 126 0 6 hó 
18 21 21 21 21 21 21 0 0 0 126 0 6 hó 
19 21 21 21 21 21 21 0 0 0 126 0 6 hó 
20 21 21 21 21 21 21 0 0 0 126 0 6 hó 
21 21 21 21 21 21 0 0 0 0 105 0 5 hó

3111 159 hó
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5.sz.tábla: 2009-ben az önkormányzati intézményeknél a közfoglalkoztatás 
megszervezése

Intézmény Jan. Feb. Márc
.

Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep. Okt. Nov. Dec. Bér

SZOI, 1fő 
karbantartó

- - - 1 1 1 - - 1 1 1 1

1fő udvari 
munkás

- - - 1 1 1 - - 1 1 1 1

3fő portás 3 3 3 3 3 3 - - 3 3 3 3
Közszol.Vállalat
1fő takarító

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1fő takarító - - - - - - 1 1 1 1 1 1
Gondozási Kp.
1fő takarító

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1fő gondozó - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1fő udvari 
munkás

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

III.Béla 
Szakközép Isk.
1fő inf.feladatok

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1fő karbantartó - - - - - - - 1 1 1 1 1
1fő udvari 
munkás

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Családsegítő 
Szolg.
1fő takarító

- - - - - - - 1 1 1 1 1

Szakrendelő
1fő kézbesítő

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Óvoda
1fő takarító

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1fő udvari 
munkás

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Könyvtár
1fő takarító

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1fő kisegítő 
könyvtáros

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Polg.Hivatal
1fő takarító

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1fő kézbesítő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2fő portaszolg. - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1fő 
adminisztrátor

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Közszolgáltató 
Vállalat
1fő szervező

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A közfoglalkoztatásban részt vevők napi 6 órás munkaidőben dolgoznak.
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6.számú tábla
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7.sz.tábla: A közfoglalkoztatásban részt vevők munkabérére vonatkozó 
kimutatás 2009-ben

Középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkabére:

2009.04.hónaptól-2009.12.hónapig: összesen 3főt foglalkoztatunk 27 hónap időtartamban, napi 6 
órában:

3 fő             8 órában történő foglalkoztatása          2009.04.01-2009.06.30-ig:         87.000Ft
3 fő             8 órában történő foglalkoztatása          2009.07.01-2009.12.31-ig:         87.500Ft

3 fő             6 órában történő foglalkoztatása          2009.04.01-2009.06.30-ig:         65.250Ft
Összesen:    65.250Ft x 3fő x 3hó = 587.250,-Ft

3 fő             6 órában történő foglalkoztatása          2009.07.01-2009.12.31-ig:        65.625Ft
Összesen:    65.625Ft x 3fő x 6hó = 1.181.250,-Ft 

Alapfokú képzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkabére:
2009.01.01. napjától a minimálbér összege a teljes munkaidő (8 óra) teljesítése esetén: 71.500,-Ft.

2009.04.01. napjával összesen: 43 főt foglalkoztatunk 345 hónap időtartamban, napi 6 órában:
43 fő              6 órában történő foglalkoztatása          2009.04.01-2009.12.31-ig:          53.625Ft
Összesen:       53.625Ft x 345hónap = 18.500.625,-Ft

Munkabér TB 
járulék:29%

Munkaadói 
járulék: 
3%

Egészségügyi 
hozzájárulás

Összes 
járulék

50% 
járulék

3fő középfokú szakképzettséget 
igénylő munkabére:
587.250Ft+1.181.250Ft=1.768.500,-
Ft

512.865,-Ft 53.055,-Ft 1.463,-
Ftx27hó=39.501,-Ft

605.421,-
Ft

302.710,-
Ft

43fő részére biztosított minimálbér:
18.500.625Ft

5.365.182,-
Ft

555.019,-Ft 1.463,-
Ftx345hó=504.735,-
Ft

6.424.936,-
Ft

3.212.468,-
Ft

Összesen:20.269.125,-Ft 5.878.047-Ft 608.074,-Ft 544.236,-Ft 7.030.357,-
Ft

3.515.178,-
Ft

Összesen: 20.269.125,-Ft + 3.515.178,-Ft = 23.784.303,-Ft. A közfoglalkoztatás finanszírozására 
szükséges forrás:
A központi költségvetésből:  95%-a: 22.595.088,-Ft
Önkormányzati forrás:            5%-a: 1.189.215,-Ft

A 2008.decemberében és 2009.01.01-2009.03.31-ig a közfoglalkoztatásban részt vevők 
munkabérére vonatkozó kimutatás
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Munkavállaló,munkakör munkabér TB 
járulék+munkaadói 
járulék

Egészségügyi 
hozzájárulás

összesen

Kézbesítő 1 fő,napi 8 óra 262.500,-Ft 49.718,-Ft 4.355,-Ft 316..573,-Ft
Portás 1 fő, napi 8 óra 178.750,-Ft 28.602,-Ft 2.438,-Ft 209.790,-Ft
Portás, udvari 
segédmunkás, 3 fő, napi 
6 óra 2008.decemberben

357.750,-Ft 114.486,-Ft 10.192,-Ft 482.428,-Ft

3 fő, napi 6 órában 
2009.01-2009.03.hónapig 
való foglalkoztatása

482.625,-Ft 77.220,-Ft 6.584,-Ft 566.429,-Ft

Összesen: 1.281.625,-Ft 270.026,-Ft 23.569,-Ft 1.575.220,-Ft

2008.  december  hónapban  és  2009.01-2009.03.  hónapban:  a  közfoglalkoztatásban  részt  vevők 
munkabére  összesen:  1.575.220,-Ft.  A közfoglalkoztatás  finanszírozására  szükséges  forrás: 
központi költségvetésből: 1.575.220,-Ft 95%-a: 1.496.459,-Ft
             önkormányzati forrás:                            5%-a:        78.761,-Ft

Összesen: 20.269.125,-Ft + 3.515.178,-Ft + 1.281.625,-Ft + 293.595,-Ft = 25.359.523,-Ft
A teljes összeg: 25.359.523,-Ft.
A központi költségvetésből:25.359.523,-Ft 95%-a:24.091.547,-Ft 
Önkormányzati forrás: 25.359.523,-Ft  5%-a:         1.267.976,-Ft

Intézményekre lebontva a bérek alakulása:

1. Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat által felhasználandó bér a 24 főre: 9.920.240Ft
2. Szentgotthárdi Oktatási Intézmény                                                    5 főre: 1.959.500Ft
3. Gondozási Központ                                                                            3 főre: 1.554.750Ft
4. III.Béla Szakképző Iskola és Kollégium                                            3 főre: 1.555.125Ft   
5. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat                                           1 főre: 268.125Ft
6. Szakrendelő                                                                                        1 főre: 482.625Ft
7. Játékvár Óvoda                                                                                   2 főre: 965.250Ft
8. Könyvtár                                                                                             2 főre: 1.072.125Ft
9. Polgármesteri Hivatal                                                                         5 főre: 2.491.385Ft

      Összesen:                                                                                                          20.269.125Ft

8.sz.tábla : 2009.évben a közfoglalkoztatáshoz szükséges  dologi kiadások

53



A dologi kiadások fedezete a kommunális feladatok előirányzatának terhére kerül átcsoportosításra.

Munkaruha, védőruha beszerzése: 600 db hulladékgyűjtő zsákok, 21 db láthatósági mellény, 42 
pár  védőkesztyű  (2  garnitúra),  42  pár  gumikesztyű  (2  garnitúra) 
összesen: 44.500,-Ft                            

Egyéb anyagbeszerzés:  5  db  balta,  12  db  gereblye,  10  db  metszőolló,  5  db lombfűrész,  2  db 
sövénynyíró olló,10 db mosókendő, 6 db 5l-es műanyag vödör, 30 db ecset,3 db 1l-es festék, 1 db 
5l-es hígító, 5 db drótkefe                 összesen: 182.640,-Ft

Szolgáltatás,  szállítás:  5  km  és  20  forduló  teherszállítás  és  átlagban  5  km  és  20  forduló 
személyszállítás                                                                összesen: 252.000,-Ft

A Közszolgáltató  Vállalat  rendelkezik  azokkal  a  közfoglalkoztatásban,  a  kommunális  feladatok 
elvégzéséhez szükséges  eszközökkel, amelyek megvétele nem szükséges:
12 db lapát, 12 db ásókapa, 6 db irtókapa, 6 db csákány, 12 db gereblye, 12 db kapa, 12 db seprű.
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9.számú tábla

55



56



57



58



E L Ő T E R J E S Z T É S 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 25.-i ülésére.

Tárgy:  Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2009.

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Információink szerint  a Nyugat-Dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács 2009-ben is  meghirdeti 
decentralizált  fejlesztési  programjait,  így  az  önkormányzati  tulajdonú  belterületi  utak  burkolat-
felújításával kapcsolatos pályázatát is (TEÚT). A pályázat várható beadási határideje 2009. május 
15. lesz.
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is egy előzetes döntéshozatalt kérünk a T. Képviselő-testülettől. 
Annak érdekében, hogy szakmailag megfelelően előkészített felújítás(ok)ra tudjunk pályázni, ezért 
kérjük a  T.  Képviselő-testülettől  idén is  határozza meg, hogy mely utcá(k)ra,  vagy egybefüggő 
úthálózat(ok)ra kíván pályázni. A 2009. évi költségvetés tervezetben a fejlesztési céltartalék soron 
10.000.000,-Ft  áll  rendelkezésre,  ami  50%-os  támogatási  intenzitással  számolva  mintegy 
20.000.000,-Ft összegű beruházás megvalósulását eredményezheti.
A 2008-as pályázati kiírás szabályozása szerint (ez lesz várható a 2009-es évben is) az igényelt 
támogatás nagysága egy pályázatban városok esetében 10 millió Ft lehet, ezért a Zsidai utcát és a 
Fővég utcát szakaszolni kellett ! A felhívás alapján minden igény egy (esetleg több utcát magába 
foglaló, de megszakítás nélküli, egybefüggő, kapacitást nem növelő) hálózati elemre vonatkozhat, 
és  csak  szilárd  burkolatú  az  önkormányzat  törzsvagyonába  tartozó  belterületi  utakra  adható  be 
pályázat, szilárd burkolatnak minősül az aszfalt, az aszfaltmakadám, az itatott makadám, a beton, a 
betonkő és a kockakő burkolat.  A támogatás a szilárd burkolatú utak burkolat felújításához 
közvetlenül  kapcsolódó  munkanemekre  vonatkozhat,  amelyek  a  következők:  burkolatmarás, 
aszfaltozási  munkák előkészítése,  burkolatalap javítása,  aszfaltozás egy vagy két  rétegben, 
szegélyépítés, javítás, nagykockaköves utcák felújítása esetén szerkezet javítása,  felületi bevonat 
készítés,  közműaknák  szintbe  emelése,  forgalomtechnikai  létesítmények:  burkolati  jelek, 
balesetveszélyes helyeken detektorok, prizmák,  árkok, padkák felújítása. A projekten belül az 
elszámolható  költségek  részét  képezheti a  tervezési,  engedélyezési  és  lebonyolítási,  valamint 
műszaki ellenőri költség, összességében az elismerhető költségek 5 %-áig.
A következőkben kilenc alternatívát terjesztünk a T. Képviselő-testület elé az alábbi táblázatban 
részletezettek  szerint.  Az  egyes  utcákra,  úthálózatokra  vonatkozó  költségek  részletezése  az 
előterjesztés mellékleteihez csatolt táblázatokban találhatóak.  Továbbá csatoltuk az előterjesztéshez 
a zsidahegyi városrész lakóinak hivatalunkhoz eljuttatott útfelújítási kérelmét is.
A táblázatokban szereplő összegek a tavalyi évi közbeszerzési ajánlatokban szereplő kivitelezési 
költségek figyelembevételével lettek kalkulálva.

Utca , utcacsoport 
megnevezése

Összköltség* Saját forrás Megjegyzés

1., Zsidahegyi utca 18.515.260,- Ft 9.257.630,- Ft Szennyvízcsatorna  építéssel  érintett 
szakaszai  (bekötő  út  (110  fm), 
Zsidahegyi utca (1.032,00 fm) 

2., Zsidai utca I 14.145.880,- Ft 7.072.940,- Ft Rózsa F. utca - (Weöres S. utcától – 
végéig  (250  fm)  Zsidai  utca  I. 
(Zsidai utcai hídig (330 fm)). 

3., Zsidai utca II- III. 21.103.560,- Ft 10.551.780,- Ft** Zsidai  utca  II. (nagy  hídtól  a 
tűzoltószertár  hídjáig  (695  fm))  – 
Zsidai  utca  III. (tűzoltószertár 
hídjától – Erdei utcáig (150 fm))
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4., Örökzöld utca 11.510.515,- Ft 5.755.258,- Ft Örökzöld  utca  I. (Vakarcs  K. 
utcától  –  Zsidai  útig  (219  fm)  – 
Örökzöld utca II. (zsidai temetőhöz 
vezető út (265 fm)

5., Toldi utca 10.862.840,- Ft 5.431.420,- Ft Toldi utca I. (keleti irányba elágazó 
szakasza (456 fm)) –  Toldi utca II. 
(nyugati  irányba  elágazó  szakasza 
(183 fm)

6., Fővég utca I. 13.855.520,- Ft 6.927.760,- Ft Fővég utca I. (600 fm)
7., Fővég utca II. 12.876.320,- Ft 6.438.160,- Ft Fővég utca II. (624 fm)
7., Szent Erszébet u. 2.385.630,- Ft 1.192.815,- Ft Erzsébet utca (98 fm)
8., Felsőmező utca 3.761.420,- Ft 1.880.710,- Ft Felsőmező utca (121,50 fm)

*Összköltéség tartalmazza a burkolat-felújítás előkészítő munkálatait szükség szerint (kátyúzás, 
burkolat  előkészítés  stb.),  burkolatalap  kiegészítését  szükség  szerint,  aszfaltozási,  vagy  felületi 
bevonat készítési munkálatokat, illetve a közműaknák szintreemelését, a padkaépítési munkálatokat, 
betonfolyóka építését szükség szerint, továbbá a tervezési költségeket (csak a Zsidai utcára nincs 
tervünk!) és a műszaki ellenőrzés költségeit
**A Zsidai  utca  II-III  szakasz felújításának megfelelő döntés elfogadása esetén a  tervezett  saját 
forrás összege kis mértékben meghaladja a költségvetésben rendelkezésre álló összeget !   

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem  az  előterjesztés  megtárgyalását  és  a  2009.  évi  teljes  szélességű  burkolat-felújítási 
munkálatokkal  kapcsolatos  döntés  meghozatalát.  A döntésnél  kérjük  figyelembe  venni,  hogy  a 
2009. évi költségvetésben saját forrásként 10.000.000,- Ft áll rendelkezésre

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nyugat-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra kerülő 2009. évi „TEÚT” fejlesztési 
program vonatkozásában a  pályázat  benyújtásához  szükséges  előkészítő  tevékenységet  a 
Polgármesteri  Hivatal  megkezdje.  Ennek  érdekében  Szentgotthárd  Város  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  az  előkészítő  tevékenység  megkezdéséhez  az  alábbi  utcá(ka)t,  vagy 
egybefüggő úthálózato(ka)t javasolja, mint pályázati célo(ka)t, a rendelkezésre álló önerő 
(10.000.000,-Ft) keretösszegének erejéig:
- ..................................................................................................................................................
- ..................................................................................................................................................

Határidő: előkészítés megkezdése azonnal
pályázat benyújtásához szükséges döntés 2009. áprilisi testületi ülés

Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2009. március 16.
Fekete Tamás

műszaki irodavezető

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
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Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítási munkái 2009. Zsidahegyi városrészen városrészen teljes 
szélességű burkolat-felújítási munkálatok

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2) Felújítási technológia Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési költség 
(Ft) Saját forrás (Ft)

Zsidahegyi bekötőút burk. 
felujítása 
(szennyvízcsatorna építéssel 
érintett szakasza) 110,00 3,00 330,00

Gépben kevert hideg 
emulziós bevonat

2 520 Ft 831 600 Ft 415 800 Ft
Zsidahegyi utca burkolat-
felújítása 1032,00 3,00 3096,00

átlg. 7-8 cm vtg. AB-11 
jelü aszfalt 4 800 Ft 14 860 800 Ft 7 430 400 Ft

Kátyúzás AB-11 jelű 
aszfalttal   120,00

AB-11 jelű aszfalttal
7 600 Ft 912 000 Ft 456 000 Ft

Közműaknák 
szintbeemelése 26,00  24 790 Ft 644 540 Ft 322 270 Ft

Padkaépítés 1142,00 1,00 1142,00
0/120 vegyes 

mészkőből 960 Ft 1 096 320 Ft 548 160 Ft
Összesen:  18 345 260 Ft 9 172 630 Ft

Egyéb költségek (tervezés, műszaki ellenőrzés, kétoldali padkaépítés)

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2) Felújítási technológia Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési költség 
(Ft) Saját forrás (Ft)

Tervezés 1142,00 3,00 3426,00
Műszaki ellenőrzés 1142,00 3,00 3426,00  

0 Ft 0 Ft 0 Ft
170 000 Ft 170 000 Ft 85 000 Ft

Összesen:  170 000 Ft 85 000 Ft

Fejlesztés forrás összetétele

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2) Felújítási technológia Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési költség 
(Ft) Saját forrás (Ft)

Kivitelezés költségei
Egyéb költségek  

18 345 260 Ft 9 172 630 Ft
170 000 Ft 85 000 Ft

Összesen:  18 515 260 Ft 9 257 630 Ft
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Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítási munkái 2009. Zsidai városrészen városrészen teljes 
szélességű burkolat-felújítási munkálatok I.

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db/m3) Szél (m) Terület 

(m2) Felújítási technológia Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési költség 
(Ft) Saját forrás (Ft)

Rózsa F. utca (Weöres S. 
utcától - végéig)

250,00 4,50 1125,00

átlg. 7-8 cm vtg. AB-11 
jelü aszfalt

4 800 Ft 5 400 000 Ft 2 700 000 Ft

Zsidai utca I. (Rózsa F. utca 
végétől - hídig) 330,00 4,50 1485,00

átlg. 7-8 cm vtg. AB-11 
jelü aszfalt 4 800 Ft 7 128 000 Ft 3 564 000 Ft

Zsidai utca II. (hídtól - 
tűzoltószertárig) 695,00 4,50 3127,50

átlg. 7-8 cm vtg. AB-11 
jelü aszfalt 4 800 Ft 15 012 000 Ft 7 506 000 Ft

Zsidai utca III. 
(tűzoltószertártól - Erdei 
utcáig) 150,00 4,00 600,00

átlg. 7-8 cm vtg. AB-11 
jelü aszfalt

4 800 Ft 2 880 000 Ft 1 440 000 Ft

Kátyúzás AB-11 jelű 
aszfalttal  230,00

AB-11 jelű aszfalttal
7 600 Ft 1 748 000 Ft 874 000 Ft

Útalap kiegészítés (4,50 
burkolatszélességhez) 83,00  

0/120 vegyes 
mészkővel 9 030 Ft 749 490 Ft 374 745 Ft

Közműaknák 
szintbeemelése 5,00  24 790 Ft 123 950 Ft 61 975 Ft

Padkaépítés 1425,00 1,00 1425,00
0/120 vegyes 

mészkőből 960 Ft 1 368 000 Ft 684 000 Ft

Összesen:  34 409 440 Ft 17 204 720 Ft

Egyéb költségek (tervezés, műszaki ellenőrzés, kétoldali padkaépítés)

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2) Felújítási technológia Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési költség 
(Ft) Saját forrás (Ft)

Tervezés
Műszaki ellenőrzés  

0 Ft 530 000 Ft 265 000 Ft
310 000 Ft 310 000 Ft 155 000 Ft

Összesen:  840 000 Ft 420 000 Ft
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Fejlesztés forrás összetétele

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2) Felújítási technológia Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési költség 
(Ft) Saját forrás (Ft)

Kivitelezés költségei
Egyéb költségek  

34 409 440 Ft 17 204 720 Ft
840 000 Ft 420 000 Ft

Összesen:  35 249 440 Ft 17 624 720 Ft

Szakaszolás Hossz (m) Szél (m) terület 
(m2) Munkák megnevezése Bekerülési költség 

(Ft) Saját forrás (Ft)

Rózsa F. utcától (Weöres 
S. utcától - Zsidai útig) - 
Zsidai utca I. (Zsidai utcai 
hídig) 580,00 4,50 2610,00
Zsidai utca II. (hídtól-
tűzoltószertárig) - Zsidai 
utca III. (tűzoltószertártól- 
Erdei utcától) 845,00

4,00 - 
4,50 3727,50

 7-8 cm vtg. AB-11 aszfalt, 
padkaépítés, közműaknák szint., 

útalap kiegészítés, tervezés, 
műszaki ellenőrzés

14 145 880 Ft 7 072 940 Ft

21 103 560 Ft 10 551 780 Ft
Összesen:  35 249 440 Ft 17 624 720 Ft
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Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítási munkái 2009. Zsidai városrészen városrészen teljes 
szélességű burkolat-felújítási munkálatok (Örökzöld utca)

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db/m3) Szél (m) Terület (m2) Felújítási technológia Egységár 

(Ft/m2)
Bekerülési költség 

(Ft) Saját forrás (Ft)

Örökzöld utca I. (Vakarcs u. 
- Zsidai u.) 219,00 4,00 876,00

átlg. 7-8 cm vtg. AB-11 
jelü aszfalt 4 800 Ft 4 204 800 Ft 2 102 400 Ft

Örökzöld utca II. (Zsidai 
temetőhöz vezető) 265,00 3,50 927,50

átlg. 7-8 cm vtg. AB-11 
jelü aszfalt 4 800 Ft 4 452 000 Ft 2 226 000 Ft

Kátyúzás AB-11 jelű 
aszfalttal  65,00

AB-11 jelű aszfalttal
7 600 Ft 494 000 Ft 247 000 Ft

Útalap kiegészítés 48,50

Beton folyóka építése 185,00  

0/120 vegyes 
mészkővel 9 030 Ft 437 955 Ft 218 978 Ft

egy. beton elemekből 6 600 Ft 1 221 000 Ft 610 500 Ft
Közműaknák 
szintbeemelése 4,00  24 790 Ft 99 160 Ft 49 580 Ft

Padkaépítés 460,00 1,00 460,00
0/120 vegyes 

mészkőből 960 Ft 441 600 Ft 220 800 Ft

Összesen:  11 350 515 Ft 5 675 258 Ft

Egyéb költségek (tervezés, műszaki ellenőrzés, kétoldali padkaépítés)

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület (m2) Felújítási technológia Egységár 

(Ft/m2)
Bekerülési költség 

(Ft) Saját forrás (Ft)

Tervezés 0,00 3,00 0,00
Műszaki ellenőrzés 0,00 3,00 0,00  

0 Ft 0 Ft 0 Ft
160 000 Ft 160 000 Ft 80 000 Ft

Összesen:  160 000 Ft 80 000 Ft

Fejlesztés forrás 
összetétele        

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület (m2) Felújítási technológia Egységár 

(Ft/m2)
Bekerülési költség 

(Ft) Saját forrás (Ft)

Kivitelezés költségei      11 350 515 Ft 5 675 258 Ft
Egyéb költségek      160 000 Ft 80 000 Ft
Összesen:  11 510 515 Ft 5 755 258 Ft
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Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítási munkái 2009. Rábafüzesi városrészen városrészen teljes 
szélességű burkolat-felújítási munkálatok

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2) Felújítási technológia Egységár 
(Ft/m2) Bekerülési költség (Ft) Saját forrás (Ft)

Toldi utca I. (keleti irányba 
elágazó szakasza)

456,00 3,00 1368,00

átlg. 7-8 cm vtg. AB-11 
jelü aszfalt

4 800 Ft 6 566 400 Ft 3 283 200 Ft
Toldi utca II. (nyugati 
irányba elágazó szakasza) 183,00 3,00 549,00

átlg. 7-8 cm vtg. AB-11 
jelü aszfalt 4 800 Ft 2 635 200 Ft 1 317 600 Ft

Kátyúzás AB-11 jelű 
aszfalttal   60,00

AB-11 jelű aszfalttal
7 600 Ft 456 000 Ft 228 000 Ft

Közműaknák 
szintbeemelése 20,00  24 790 Ft 495 800 Ft 247 900 Ft

Padkaépítés 639,00 1,00 639,00
0/120 vegyes 

mészkőből 960 Ft 613 440 Ft 306 720 Ft

Összesen:  10 766 840 Ft 5 383 420 Ft

Egyéb költségek (tervezés, műszaki ellenőrzés, kétoldali padkaépítés)

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2) Felújítási technológia Egységár 
(Ft/m2) Bekerülési költség (Ft) Saját forrás (Ft)

Tervezés 0,00 3,00 0,00
Műszaki ellenőrzés 0,00 3,00 0,00  

0 Ft 0 Ft 0 Ft
96 000 Ft 96 000 Ft 48 000 Ft

Összesen:  96 000 Ft 48 000 Ft

Fejlesztés forrás összetétele

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2) Felújítási technológia Egységár 
(Ft/m2) Bekerülési költség (Ft) Saját forrás (Ft)

Kivitelezés költségei
Egyéb költségek
Összesen:  

10 766 840 Ft 5 383 420 Ft
96 000 Ft 48 000 Ft

10 862 840 Ft 5 431 420 Ft
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Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítási munkái 2009. Farkasfa városrészen 
városrészen teljes szélességű burkolat-felújítási munkálatok

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2)
Felújítási 

technológia
Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési 
költség (Ft) Saját forrás (Ft)

Fővég utca I. (0+000 - 
0+600 km szelvények 
között) 600,00 4,50 2700,00

átlg. 7-8 cm vtg. 
AB-11 jelü 

aszfalt 4 800 Ft 12 960 000 Ft 6 480 000 Ft
Fővég utca II. (0+600 
- 1+224 km 
szelvények között) 624,00 4,00 2496,00

remixes eljárás
4 800 Ft 11 980 800 Ft 5 990 400 Ft

Kátyúzás AB-11 jelű 
aszfalttal   60,00

AB-11 jelű 
aszfalttal 7 600 Ft 456 000 Ft 228 000 Ft

Közműaknák 
szintbeemelése 0,00  24 790 Ft 0 Ft 0 Ft

Padkaépítés 1224,00 1,00 1224,00
0/120 vegyes 

mészkőből 960 Ft 1 175 040 Ft 587 520 Ft

Összesen:  26 571 840 Ft 13 285 920 Ft

Egyéb költségek (tervezés, műszaki ellenőrzés, kétoldali padkaépítés)

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2)
Felújítási 

technológia
Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési 
költség (Ft) Saját forrás (Ft)

Tervezés 0,00 3,00 0,00
Műszaki ellenőrzés 0,00 3,00 0,00  

0 Ft 0 Ft 0 Ft
160 000 Ft 160 000 Ft 80 000 Ft

Összesen:  160 000 Ft 80 000 Ft

Fejlesztés forrás 
összetétele        

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2)
Felújítási 

technológia
Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési 
költség (Ft) Saját forrás (Ft)

Kivitelezés költségei      26 571 840 Ft 13 285 920 Ft
Egyéb költségek      160 000 Ft 80 000 Ft
Összesen:      26 731 840 Ft 13 365 920 Ft
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Szakaszolás Hossz (m) Szél (m) terület 
(m2) Munkák megnevezése Bekerülési 

költség (Ft) Saját forrás (Ft)

Fővég utca I. (0+000 - 
0+600 km szelvények 
között) 600,00 4,50 2700,00
Fővég utca II. (0+600 
- 1+224 km 
szelvények között) 624,00 4,00 2496,00

 7-8 cm vtg. AB-11 aszfalt, 
padkaépítés, közműaknák 
szint., útalap kiegészítés, 

tervezés, műszaki ellenőrzés

13 855 520 Ft 6 927 760 Ft

12 876 320 Ft 6 438 160 Ft
Összesen:  26 731 840 Ft 13 365 920 Ft
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Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítási munkái 2009. (Erzsébet utca)
Munka megnevezése Mennyiség 

(m/db) Szél (m) Terület 
(m2)

Felújítási 
technológia

Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési költség 
(Ft) Saját forrás (Ft)

Erzsébet utca 
(Vakarcs u. - Radnóti 
u.) 98,00 4,00 392,00

átlg. 7-8 cm vtg. 
AB-11 jelü 

aszfalt 4 800 Ft 1 881 600 Ft 940 800 Ft
Kátyúzás AB-11 jelű 
aszfalttal   25,00

AB-11 jelű 
aszfalttal 7 600 Ft 190 000 Ft 95 000 Ft

Közműaknák 
szintbeemelése 5,00  

24 790 
Ft 123 950 Ft 61 975 Ft

Padkaépítés 98,00 1,00 98,00
0/120 vegyes 

mészkőből 960 Ft 94 080 Ft 47 040 Ft
Összesen:  2 289 630 Ft 1 144 815 Ft

Egyéb költségek (tervezés, műszaki ellenőrzés, kétoldali padkaépítés)

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2)
Felújítási 

technológia
Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési költség 
(Ft) Saját forrás (Ft)

Tervezés 0,00 3,00 0,00

Műszaki ellenőrzés 0,00 3,00 0,00  

0 Ft 0 Ft 0 Ft
96 000 

Ft 96 000 Ft 48 000 Ft
Összesen:  96 000 Ft 48 000 Ft

Fejlesztés forrás összetétele

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2)
Felújítási 

technológia
Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési költség 
(Ft) Saját forrás (Ft)

Kivitelezés költségei
Egyéb költségek
Összesen:  

2 289 630 Ft 1 144 815 Ft
96 000 Ft 48 000 Ft

2 385 630 Ft 1 192 815 Ft
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Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítási munkái 2009. Rábakethelyi városrészen városrészen 
teljes szélességű burkolat-felújítási munkálatok

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2) Felújítási technológia Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési költség 
(Ft) Saját forrás (Ft)

Felsőmező utca (Vakarcs u. 
- Radnóti u.) 121,50 6,00 729,00

átlg. 7-8 cm vtg. AB-11 
jelü aszfalt 4 800 Ft 3 499 200 Ft 1 749 600 Ft

Kátyúzás AB-11 jelű 
aszfalttal   0,00

AB-11 jelű aszfalttal
7 600 Ft 0 Ft 0 Ft

Közműaknák 
szintbeemelése 2,00  24 790 Ft 49 580 Ft 24 790 Ft

Padkaépítés 121,50 1,00 121,50
0/120 vegyes 

mészkőből 960 Ft 116 640 Ft 58 320 Ft

Összesen:  3 665 420 Ft 1 832 710 Ft

Egyéb költségek (tervezés, műszaki ellenőrzés, kétoldali padkaépítés)

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2) Felújítási technológia Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési költség 
(Ft) Saját forrás (Ft)

Tervezés 0,00 3,00 0,00
Műszaki ellenőrzés 0,00 3,00 0,00  

0 Ft 0 Ft 0 Ft
96 000 Ft 96 000 Ft 48 000 Ft

Összesen:  96 000 Ft 48 000 Ft

Fejlesztés forrás összetétele

Munka megnevezése Mennyiség 
(m/db) Szél (m) Terület 

(m2) Felújítási technológia Egységár 
(Ft/m2)

Bekerülési költség 
(Ft) Saját forrás (Ft)

Kivitelezés költségei
Egyéb költségek
Összesen:  

3 665 420 Ft 1 832 710 Ft
96 000 Ft 48 000 Ft

3 761 420 Ft 1 880 710 Ft
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. március 25-i ülésére

Tárgy: A közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Megjelent  a  8/2009.  (II.26.)  ÖM rendelet,  amely a bölcsődék és közoktatási  intézmények 
infrastrukturális  fejlesztéséről,  valamint  közösségi  buszok  beszerzése  támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szól. Támogatásra az óvodát és az iskolát fenntartó 
szerv nyújthat be pályázatot. 

Az előzetes felmérések alapján a fenntartó, vagyis a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás a szentgotthárdi Játékvár Óvodára, a rönöki Kerekerdő Óvodára, valamint 
a SZOI Arany János u-i, illetve a Füzesi úti iskola fejlesztésére nyújtana be pályázatot. 

Egy pályázó legfeljebb 3 óvoda és 3 általános iskolai intézmény fejlesztésére pályázhat. 

A pályázat beadási határideje: 2009. április 03. 

A pályázat benyújtásának feltétele  :  
A Társulás rendelkezzen

• kistérségi intézkedési tervvel, amely a közoktatási feladatok ellátásában részt vevő 
önkormányzatok  tekintetében  településenkénti  bontásban  tartalmazza  a  közoktatási 
esélyegyenlőségi intézkedési tervben foglaltakat. 

A támogatás célja:
• óvodai  feladatot  ellátó  intézmény  esetében  a  feladat-ellátási  hely(ek)  épületével 

kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre,  korszerűsítésre,  akadálymentesítésre  és 
kapacitásbővítésre, valamint eszközbeszerzésre, 

• általános  iskolai  feladatot  ellátó  intézmény  esetében  a  feladat-ellátási  helyek 
épületével  kapcsolatos  elemi  infrastruktúra-fejlesztésre,  korszerűsítésre  és 
akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre igényelhetik. 

(A teljes támogatási összeg maximum 20%-áig engedélyezett az eszközbeszerzés.)

Az  igényelhető  támogatás  összege intézményenként (OM azonosítóként)  maximum 20 
millió forint. 
Az igényelhető támogatás mértéke:

• a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot  jelentősen  meghaladó  munkanélküliséggel  sújtott  települések  esetén  a 
fejlesztéshez szükséges összeg 90 %-a,

• az  előző ponthoz  nem  tartozó  településeken  megvalósuló  fejlesztések  esetében  a 
fejlesztéshez szükséges összeg 80 %-a. 

Tájékoztatom  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  beruházással  érintett  szentgotthárdi 
ingatlanok a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a tulajdonában vannak, ezért a pályázat 
beadásához szükséges önrészt a szentgotthárdi Önkormányzatnak kell biztosítania. 
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A pályázatban a  fejlesztési  célokat,  azok költségeit  és  a  kapcsolódó támogatási  igényeket 
külön-külön kell részletezni, és rangsorolni. 

Szentgotthárdi Játékvár Óvoda

Megvalósítandó célok megnevezése:

1. Vizesblokkok teljes körű felújítása 3 db 12.000.000,- Ft
2. Keleti bejárat akadálymentesítése rámpa építésével, ajtócsere 1.500.000,- Ft
3. Négy db foglalkoztató terem korszerűsítése:

Nyílászárók cseréje (20 db) 3.000.000,- Ft
Világító armatúrák cseréje (52 db) 1.200.000,- Ft
Fűtés-korszerűsítés, fűtőtestek cseréje (20 db): 2.300.000,- Ft

4. Dolgozók szociális helyiségének felújítása 1.000.000,- Ft

Eszközbeszerzés:

1. Játszóvár (VIVAREA, gyártó: Proludic)
ütéscsillapító burkolattal (68 m²) 4.000.000,- Ft

Igényelt támogatás: 20 millió Ft
Vállalt önerő: 5 millió Ft
Beruházás összköltsége: 25 millió Ft

A  Társulás  által  fenntartott  óvoda  lehetőségeihez  mérten,  a  rendelkezésre  álló  éves 
fenntartási-fejlesztési  keretből  részleteiben,  illetve  pályázati  úton  tudta  csak  az  eddigi 
felújításokat  megvalósítani  (pl.  bútorzat  cseréje,  eszközbeszerzések,  1  db  vizesblokk 
felújítása), de az épületben nagyobb mértékű felújításra még nem került sor.

A 40 éve épült épületrészben 4 foglalkoztató terem található két szinten, mindegyikhez külön 
vizesblokk tartozik. Önerőből megtörtént az egyik földszinti vizesblokk felújítása. A pályázat 
legfőbb  eleme  a  3  db  vizesblokk  teljes  körű  felújítása:  mosdók  (3  db),  WC-k  (3  db), 
zuhanyzó,  hidegburkolatok  cseréje,  vízvezeték-,  villamoshálózat  és  fűtési  rendszer 
vizesblokkokat érintő szakaszainak korszerűsítése, nyílászárók cseréje (6 db ablak, 3 db ajtó), 
belső beépített bútorzat cseréje.

Az épületbe két homlokzati bejáraton juthatunk be, a pályázat révén sor kerül a keleti bejárat 
akadálymentesítésére előírások szerinti rámpa építésével, a bejárati ajtó cseréjével, a küszöb 
eltávolításával.  A  két  épületrész  belül  átjárható,  így  ezen  a  bejáraton  keresztül  tudják 
megközelíteni az egyes helyiségeket a kerekesszékkel közlekedő vagy a babakocsival érkező 
szülők.

A  foglalkoztató  termek  (földszinten  2  terem,  emeleten  2  terem)  korszerűsítése  során 
elsődlegesen sor kerül a nyílászárók (ablakok) cseréjére, a 4 terem esetében ez 20 db ablakot 
és a hozzájuk tartozó külső-belső párkányok cseréjét jelenti.
A  termek  világítási  rendszerének  korszerűsítése  a  40  éves  neon  armatúrák  cseréjével 
(termenként  13  db,  összesen  52  db),  az  elektromos  hálózat  termeket  érintő  szakaszainak 
korszerűsítésével,  a  fűtéshálózat  korszerűsítése  az  öntöttvas  radiátorok  (termenként  5  db, 
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összesen  20  db)  cseréjével,  a  radiátorokra  szabályozók  felhelyezésével,  a  csővezetékek 
termeket érintő szakaszainak korszerűsítésével valósul meg.

A pályázat  során  sor  kerül  az  intézmény  100%-ban  női  dolgozói  rendelkezésére  álló  – 
jelenlegi  állapota  miatt  funkcionálisan  használhatatlan  –  szociális  helyiség  felújítására: 
kézmosó, WC, zuhanyzó cseréjével, burkolatok felújításával.

A  pályázatban  kihasználásra  kerül  a  teljes  támogatási  összeg  maximum  20%-ig  az 
eszközbeszerzés  lehetősége  is.  Ennek keretében az  óvoda udvarára  beszerzésre  kerül  egy 
nagyméretű, többfunkciós,  az EU szabványainak megfelelő játszóvár:  előzetes tájékozódás 
szerint VIVAREA típusú játszóvár a hozzá tartozó ütéscsillapító burkolattal (68 m²) (Gyártója: 
Proludic). 

A tervezett felújítási és korszerűsítési tevékenységek a Játékvár Óvoda feladatellátási helye 
által  nyújtott  szolgáltatások,  a  nevelő  tevékenység  körülményeinek  minőségi  javulását 
eredményezik. Jobbá válnak az óvoda higiéniai körülményei, a gyermekek tisztálkodásának 
feltételei,  a  termek  korszerűsítése  révén  a  játékra,  alvásra  és  fejlesztésre  használt  terek 
állapotában  következik  be  pozitív  változás.  Megemlíthetők  például  a  világítás 
korszerűsítésének  szemre  vagy  az  új  udvari,  többfunkciós  játszóeszköz  mozgásfejlődésre 
gyakorolt élettani hatásai.

SZOI keretén belüli fejlesztési célok

Megvalósítandó célok megnevezése:

1. A  SZOI  Arany  János  Tagintézmény  földszintjének  akadálymentesítése.  A 
szintkülönbségeknél  mozgássérült  rámpák  kialakítása,  valamint  az  előírásoknak 
megfelelő 1 db mozgássérült mellékhelyiség kialakítása:

2.500.000.-Ft
2. A  SZOI  Széchenyi  István  Tagintézmény  földszintjének  akadálymentesítése:  A 

szintkülönbségeknél  mozgássérült  rámpák  kialakítása,  valamint  az  előírásoknak 
megfelelő 1 db mozgássérült mellékhelyiség kialakítása:

2.500.000.-Ft
3. A SZOI  Arany  János  Tagintézményben  az  ÁNTSZ  előírásainak  megfelelő  orvosi 

szoba kialakítása: mosható hidegburkolat (járólap, csempe), hideg-meleg vizes mosdó 
beépítése 

  450.000.-Ft
4. A SZOI Arany János Tagintézmény tornaterem nyílászáróinak cseréje

2.000.000.-Ft
5. A SZOI Arany János Tagintézmény tornaterme parketta padlózatának cseréje

1.350.000.-Ft
6. A SZOI Széchenyi István Tagintézmény vizesblokkjainak felújítása, szaniterek cseréje

5.600.800.-Ft
7. SZOI Széchenyi István Tagintézmény 4 db tantermében korszerű laminált  padlózat 

kialakítása
1.080.000.-Ft

8. SZOI Arany J. Tagintézmény 8 db tantermében a meglévő parketta felújítása
  800.000.-Ft
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9. A  SZOI  Széchenyi  István  Tagintézmény  tornacsarnok  parketta  padlózatának 
csúszásmentesítő kezelése

  200.000.-Ft

     Összesen: 16.480.800.-Ft  

Eszközbeszerzés: 

Eszköz Bruttó ár darab összesen
Hordozható 
számítógép

150.000,- Ft 3 450.000,- Ft

Asztali számítógép 
konfiguráció

100.000,- Ft 15 1.499.200 Ft

Projektor 200.000,- Ft 3 600.000,- Ft
Mennyezeti tartó 

projektorhoz
30.000,- Ft 3 90.000,- Ft

Digitális tábla 300.000, Ft 1 300.000 Ft
színes lézernyomtató 100.000 Ft 2 200.000 Ft

Mindösszesen: 3.139.200,- Ft

Igényelt támogatás: 15.696.-eFt
Vállalt önerő: 3.924.-eFt
Beruházás összköltsége: 19.620.-e Ft

A tervezett felújítási és korszerűsítési tevékenységek a SZOI által nyújtott szolgáltatások, a 
nevelői  tevékenység  körülményeinek  minőségi  javulását  eredményezik.  Jobbá  válnak  az 
érintett  tagintézmények  higiéniai  körülményei,  a  gyermekek  tisztálkodásának  feltételei.  A 
tantermek, ill. a tornacsarnokok padlózatának felújítása a biztonságos használat következtében 
már  nélkülözhetetlen.  A  tornacsarnok  nyílászáróinak  cseréje  energetikai  szempontból 
megtakarítást fog eredményezni.  

Tájékoztatom  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  fogyatékos  személyek  jogairól  és 
esélyegyenlőségük  biztosításáról  szóló  1998.  évi  XXVI.  törvény  szerint  a 
közszolgáltatásokhoz  való  egyenlő  esélyű  hozzáférést  2010.  december  31-ig  biztosítani 
szükséges!

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

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  „A  bölcsődék  és 
közoktatási  intézmények  infrastrukturális  fejlesztése,  valamint  közösségi  buszok 
beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009. (II.26.) ÖM 
rendelet kapcsán javasolja a fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára, 
hogy a Játékvár Óvoda, valamint a SZOI Arany János 1-4. Évfolyamos Tagintézménye 
és Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Tagintézménye vonatkozásában az előterjesztésben 
foglalt célok megvalósítására pályázatot nyújtson be. 
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2009. évi pályázati alap 
terhére – biztosítja a Játékvár Óvoda előterjesztésben szereplő felújítására benyújtandó, 
az 1.) pontban meghatározott pályázathoz szükséges önrészt, azaz 5.000.000,- forintot.
Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető

Dr. Gábor László irodavezető

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2009. évi pályázati alap 
terhére – biztosítja a SZOI Arany János 1-4. Évfolyamos Tagintézmény és a Széchenyi 
István  5-8.  Évfolyamos  Tagintézmény  előterjesztésben  szereplő  felújítására 
benyújtandó,  az  1.  pontban  meghatározott  pályázathoz  szükséges  önrészt,  azaz 
3.924.000,- forintot.
Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető

Dr. Gábor László irodavezető
 

Szentgotthárd, 2009. március 17.

                                                                                               
                                                                                               

Dr. Gábor László
                                                  irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Előterjesztés
A Képviselőtestület 2009. március 25-i ülésére

Tárgy: A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 
22/2003. (IV. 30.) ÖKT. rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 
22/2003. (IV. 30.) ÖKT. rendelet módosítása a következők miatt indokolt:

I.
Az aktívkorúak ellátásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008.évi CVII. tv. 
módosította  a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  1993.évi  III.  tv-
t(továbbiakban: Szt.), s ezzel az aktív korúak ellátására vonatkozó rendelkezéseket. 
A munkanélküli  ellátások  rendszerében 2009.  január  1-től  az  állami  munkanélküli  ellátás 
(álláskeresési  támogatás) folyósítási idejének kimerítése után, illv. egyéb együttműködések 
kimerítése esetén a jegyző által megállapítható ellátások új elnevezése összefoglalóan az aktív 
korúak  ellátása.  Az  aktív  korúak  ellátása  a  hátrányos  mukaerő-piaci  helyzetű  aktív  korú 
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. 
Az  ellátási  rendszerbe  történő  bekerülés  jogosultsági  szabályai  az  eddigi  segélyezési 
szabályokkal  azonosak,  a  jogosultsági  körben  nincs  változás.  Azonban  az  aktív  korúak 
ellátására jogosultak 2009. január 1-től  vagy rendszeres szociális segélyre jogosultak vagy 
rendelkezésre állási támogatásra.  
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján 
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
c)  14  éven  aluli  kiskorú  gyermeket  nevel  -  feltéve,  hogy  a  családban  élő  gyermekek 
valamelyikére  tekintettel  más  személy  nem  részesül  a  Cst. szerinti  gyermekgondozási 
támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek 
ellátását  napközbeni  ellátást  biztosító  intézményben  [Gyvt.  41.  §  (3)  bek.]  nem  tudják 
biztosítani, rendszeres szociális segélyre jogosult. 
E  segélyezetti  kör  alap  esetben  közfoglalkoztatásba  nem  vonható  be,  csak  akkor,  ha  a 
települési  önkormányzattal  kötött  megállapodásban  (az  egészségkárosodott  személy 
kivételével) vállalja azokat a feltételeket, mint a segélyezettek másik köre, a rendelkezésre 
állási támogatásra jogosultak. 
A  rendszeres  szociális  segélyezetteknek  együttműködési  kötelezettségük  van,  -az 
egészségkárosodott  személyek  kivételével-,  amelynek  rendszerét,  formáját  helyi  szociális 
rendeletünk már tartalmazza.
A jelen rendelet módosítási előterjesztés:
- a  foglalkoztatásban érintett  szervek közti  információ áramlás módját szabályozza a 

törvénymódosításnak megfelelően
- a  2008.  december  31-ig  hatályos  rendelkezések  szerint  az  együttműködési 

kötelezettség  helyi  rendeletben  szabályozott  esetekben  történő  megszegésekor  az 
ellátott büntető szünetelésre került (segélye 75%-os mértékben került folyósításra), s 
csak  súlyos  kötelezettség  szegés  esetén  lehetett  a  jogosultságát,  s  így  a  segély 
folyósítását  megszűntetni.  A  hatályos  szabályozás  szerint  a  bűntető  szünetelés 
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intézménye megszűnt, az Szt. 37/D.§. (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat 
az  együttműködés  megszegésének  csak  az  eseteit  szabályozhatja,  ugyancsak  ez 
fogalmazódik meg az  Szt.  132.§.  (4)  bekezdésében is,  ugyanis  az Szt.37/F.§.-ában 
teljeskörűen  szabályozzák  az  aktívkorúak  ellátására  való  jogosultság  kötelező 
megszűntetésének  eseteit.  A  helyi  rendeletünkben  rögzített  együttműködési 
megszegési esetek szankciója külön helyi szabályozást nem igényel, mert azt az Szt. 
37/F.§.(1) bekezdés c./pontja tartalmazza.

- Helyi  rendeletünk  5/A.§.-a  tartalmazza  a  közcélú  foglalkoztatásra  vonatkozó 
szabályokat. Az Szt. módosítás  ezzel kapcsolatban teljesen új szabályokat léptetett 
életbe.  A  települési  önkormányzatok  alapfeladatává  teszi  a  közcélú  munka 
megszervezését, a közfoglalkoztatási terv elfogadása önálló előterjesztés tárgya. Jelen 
rendelet  módosítási  javaslat  a  közfoglalkoztatásba  vonhatók  körét  szabályozza; 
módosítani  kell  a  tv-nek  megfelelően  a  foglalkoztatás  paramétereit:  közcélú 
munkavégzésre legalább hat órás napi munkaidővel, legalább évi kilencven munkanap 
munkavégzési  időtartammal,  határozott  idejű  munkaviszonyt  kell  létesíteni 
munkaszerződéssel.  A  közcélú  foglalkoztatást  az  önkormányzat  szervezi,  viszont 
foglalkoztatónak a közcélú foglalkoztatást megvalósító intézmény, szervezet minősül. 
A  foglalkoztatásra  vonatkozó  munkaerő  igényt  a  Munkaügyi  Központ  felé  a 
foglalkoztatást  megvalósító  intézmény,  szervezet  nyújtja  be.  A  foglalkozás-
egészségügyi vizsgálatra küldése az adott személynek a Munkaügyi Központ feladata, 
s ő is téríti meg a vizsgálat díját. A munkaerő közvetítés a munkaügyi szervezetekre 
vonatkozó jogszabályokban szabályozott, viszont a szervezetek közti információ cserét 
szükséges  a  helyi  rendeletünkben  rögzíteni.  A  Munkaügyi  Központ  mind  a 
foglalkoztatót,  mind  az  önkormányzatot  értesítené  a  foglalkoztathatóságról,  míg  a 
tényleges szerződéskötésről a foglalkoztató értesítené a Munkaügyi Központot és az 
önkormányzatot.  Amennyiben  a  kiközvetített  személy  a  neki  felajánlott,  megfelelő 
munkát nem vállalja el, az erről szóló értesítés alapján a jegyzőnek meg kell szüntetnie 
az ellátásra való jogosultságot.
A  közfoglalkoztatási  tervet  elfogadása  előtt  többek  között  a  szociálpolitikai 
kerekasztallal is véleményeztetni kell, ezzel bővül a kerekasztal feladatköre.

- a rendelkezésre állási  támogatásban részesülőkre a központi  szabályozás teljeskörű, 
helyi szabályozást nem igényel.

II.
A köztemetéssel kapcsolatos módosítási javaslat

Az  Szt.  szerint  a haláleset  helye  szerint  illetékes  települési  önkormányzat  polgármestere 
önkormányzati  hatáskörben  -  a  halálesetről  való  tudomásszerzést  követő  30  napon  belül 
-gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem 
lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy  b)  az eltemettetésre köteles személy az 
eltemettetésről nem gondoskodik. Az erre vonatkozó eljárási szabályokat helyi rendeletünk 
10.§.-a  tartalmazza.  Köztemetés  elrendelése  általában  a  városban  működő,  bentlakásos 
intézmény  ellátottai  esetében  valósul  meg,  ezen  személyi  körnél  vagy  egyáltalán  nem 
lelehetők fel a hozzátartozók vagy nem vállalják az eltemettetést. Ezért a temetés kapcsán 
felmerült  költségeket  hagyatéki  teherként  érvényesítjük  az  illetékes  közjegyzőnél.  Egyes 
esetekben azonban a  hagyaték nem nyújt  fedezetet  a felmerülő költségekre,  s  célszerű az 
eltemettetésre  köteles  személyt  kötelezni  a  költségek  megtérítésére.  A  hagyatéki  leltár 
elkészítése  során  körvonalazódik  a  hagyaték  nagysága,  így  célszerű  párhuzamosan  a 
hozzátartozók temetési képességének vizsgálata.  
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III.
Személyes gondoskodással kapcsolatos módosítási javaslat

- A személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatásokat aktualizálni kell az 
egyébként működő támogató szolgáltatással és közösségi pszichiátriai ellátással. 

- A szakosított ellátási forma a Képviselő-testület 272/2008.számú határozatának 
5.pontjában foglaltak  alapján 2009. június 30-val megszüntetésre kerül, így 
rendeletünkből ezt az ellátást hatályon kívül kell helyezni július 1-jével. 

- Az Szt. 92/B.§. (1) bekezdés a.) pontja értelmében a személyes gondoskodást 
nyújtó  szociális  intézmény  állami  fenntartója  meghatározza  az  intézményi  térítési 
díjat.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. február 25-i 
ülésén a 37/2009. számú határozatával javaslatot tett a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális  ellátások  térítési  díjára  vonatkozóan  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás részére.
A szentgotthárdi Képviselőtestület javaslata alapján a Társulási Tanács, mint fenntartó 
2009. február 26-i ülésén, a 13/2009. számú határozatával a javaslat szerint fogadta el 
a térítési díjakat.
A Sztv. 92.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást 
nyújtó  ellátásokról,  azok  igénybevételéről,  valamint  a  fizetendő  térítési  díjakról 
rendeletet alkot, továbbá a (2) bekezdés f) pontja értelmében rendeletben szabályozza 
a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek 
körét, a térítési díj csökkentésének illetve elengedésének eseteit és módjait. A Városi 
Gondozási  Központ  az  ellátások közül  az  étkeztetést,  a  nappali  ellátást,  az  Idősek 
Átmeneti Gondozóházának szolgáltatását csak Szentgotthárd közigazgatási  területén 
nyújtja, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató 
szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai ellátás területe a kistérség.
A  jelenleg  hatályos  szociális  igazgatásról  és  az  egyes  szociális  ellátási  formák 
szabályairól szóló 22/2003. (IV.30.) Ökt. Rendelet 2. sz melléklete a 2008. évi térítési 
díjakat tartalmazza, ezért ennek módosítása szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a rendelet tervezet megtárgyalását és elfogadását.

Szentgotthárd, 2009. március 6.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
………./2009.(…….) Ökt. rendelete

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
22/2003.(IV.30.) Ökt rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

1.§.

(1) A Rendelet 5. §.-a (rendszeres szociális segély) hatályon kívül kerül, s helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„5.§. 
(1)  A rendszeres szociális segély megállapítására vonatkozóan az Szt. 37/B.§-
37/H.§-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele - a Szt.-ben meghatározottakon túl-,
hogy a rendszeres szociális segélyre jogosult személyek- az egészségkárosodott személyek 
kivételével- (továbbiakban: nem foglalkoztatott személy) együttműködjön:
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatával,
b) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.

(2) A Rendelet 3.§.(1) bekezdésében meghatározott szerv az Integrált Munkaügyi 
Rendszeren keresztül tájékoztatja a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 
Szentgotthárdi Kirendeltségét és a határozat egy példányának megküldésével  a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatot a rendszeres szociális segély megállapításáról, 
megszüntetéséről.

(3) Az együttműködési kötelezettség tartalma:
a) a nem foglalkoztatott személy köteles a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot a
rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon
belül személyesen felkeresni,
b) a nem foglalkoztatott személy az első megjelenést követő (nyilvántartásba vétel) 60
napon belül köteles a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal az Szt.-ben meghatározott
beilleszkedési programról írásbeli megállapodást kötni.

(4) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a nem foglalkoztatott 
személy:
a) a határozat jogerőre emelkedését követ 15 napon belül nem jelenik meg a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál,
b) a nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül nem köt megállapodást a beilleszkedést
segítő programról,
c) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem teljesíti,
d) legalább 3 havonta nem keresi fel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot. 

(5) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a nem foglalkoztatott személy
együttműködésének megszegéséről 3 munkanapon belül értesíti a Jegyzőt.

(6) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködési
kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát és az akadályoztatás
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indokát köteles haladéktalanul- személyesen vagy írásban- közölni a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál.

(7) Beilleszkedési programnak minősül:
a.) tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai stb.)
b.) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás 
c.) életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás
d.) az egyén környezetére irányuló tevékenység szervezése
e.) munkavégzésre felkészítő foglalkozás, munkahelykeresést segítő technikák elsajátítása
f.) alkalmi munka vállalást elősegítő programok
g.) közmunka programba való bekapcsolódás.”

2.§.
(1) A Rendelet 5/A.§.-a (közcélú foglalkoztatás) hatályon kívül kerül, s helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„Közcélú foglalkoztatás:

5/A.§.
(1) A települési önkormányzat az aktív korúak ellátására jogosultak -az egészségkárosodott 
személyek  kivételével-  munkaerő-piaci  helyzetének  javítása  érdekében  közfoglalkoztatást 
szervez a mindenkori éves közfoglalkoztatási terv szerint.

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata az Szt.  36.§.-a szerinti  közcélú foglalkoztatást  az 
alábbi intézményekben szervezi meg: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, Móra Ferenc 
Városi  Könyvtár,  Városi  Gondozási  Központ,  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat, 
Szentgotthárdi  Integrált  Általános  Iskola  Gimnázium  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény, III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium, Játékvár Óvoda, Polgármesteri Hivatal 
(továbbiakban közfoglalkoztatást megvalósító intézmény)
E rendelet alkalmazásában közfoglalkoztatást megvalósító intézmény az Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat is.

(3) A közcélú foglalkoztatás munkaterületei különösen: kommunális feladatok, takarítói,-
irodai adminisztratív feladatok, portaszolgálat biztosítása.

(4)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  közfoglalkoztatást  megszervezi,  a 
közfoglalkoztatást  megvalósító  intézmény  pedig  lebonyolítja  azt  a  közcélú  foglalkoztatást 
vállaló és az Szt. 35.§. (1) és (2) bekezdése, valamint a munkaköri, szakmai, illetve
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998.
(VI.24.)  NM  r.  vonatkozó  rendelkezése  szerint  arra  alkalmas  aktív  korúak  ellátásában 
részesülő- az egészségkárosodott személyek kivételével- foglalkoztatását.

(5) A közcélú  foglalkoztatásra  legalább  hatórás  napi  munkaidővel,  valamint  legalább  évi 
kilencven  munkanap  munkavégzési  időtartammal,  határozott  idejű  munkaviszonyt  kell 
létesíteni munkaszerződéssel.  A várható havi munkabér a külön jogszabályban meghatározott 
mindenkori  kötelező  legkisebb  munkabér  összege  vagy  annak  a  munkaidő  arányában 
csökkentett összege.

(6) A közfoglalkoztatást  megvalósító  intézmény vezetője  és  a  jegyző egyeztetést  végez  a 
munkaerő kínálat és igénynek megfelelően a közcélú munkavégzés biztosítása érdekében.
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(7) A közfoglalkoztatást megvalósító intézmény a közfoglalkoztatási tervben foglaltak alapján 
és annak végrehajtása érdekében munkaerő igényt nyújt  be a Nyugat-dunántúli  Regionális 
Munkaügyi Központ  Szentgotthárdi Kirendeltségéhez.

(8) A közcélú  foglalkoztatásba  bevontak  kötelesek  egészségügyi  alkalmassági  vizsgálaton 
részt venni. 

(9) Az önkormányzat és a közfoglalkoztatást megvalósító intézmény a munkaerő közvetítésről 
értesítést  kap  a   Nyugat-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ   Szentgotthárdi 
Kirendeltségétől.  A közfoglalkoztatást  megvalósító  intézmény pedig  a  közfoglalkoztatottal 
megkötött  szerződést  megküldi  az  önkormányzatnak  és  a  Nyugat-dunántúli  Regionális 
Munkaügyi Központ  Szentgotthárdi Kirendeltségének.

(10)  Abban  az  esetben,  ha  az  aktív  korúak  ellátásában  részesülő  személy-  az 
egészségkárosodottak kivételével- a felajánlott közcélú munkát nem fogadja el,  a jegyző a 
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ  Szentgotthárdi Kirendeltségének értesítése 
alapján megteszi az Szt. -ben szabályozott intézkedéseket.

(11) Azokra  a  napokra,  amelyekre  a  közfoglalkoztatást  megvalósító  intézményt  a 
foglalkoztatással  kapcsolatban  kifizetés  terheli,  az  önkormányzat  minden,  a  közcélú 
foglalkoztatásba bevont személy után a munkabért és annak közterheit megtéríti 95%-ban a 
központi  költségvetés,  5%-ban  saját  forrása  terhére,  úgy,  hogy  a  közfoglalkoztatást 
megvalósító  intézmény  által  igényelt  összeg  nem  haladhatja  meg  a  teljes  munkaidőben 
foglalkoztatott  munkavállaló  részére  megállapított  személyi  alapbér  kötelező  legkisebb 
összegének  (minimálbér),  illetve  a  jogszabályban  megállapított  bérminimumnak  és 
közterheinek összegét; illetve hat órás foglalkozatás esetén annak időarányos részét . Továbbá 
a  közfoglalkoztatással  összefüggő esetleges dologi  kiadásokat  keletkeztető megrendelés és 
kifizetés csak a  Polgármesteri  Hivatal  kötelezettség vállalásra  jogosult  vezetőjével  történő 
előzetes egyezetést követően és csak a Polgármesteri Hivatal általi teljesítéssel lehetséges.

(12) A közfoglalkoztatást megvalósító intézmény utólag, minden hónap 5-éig jelentést küld a
jegyzőnek  a  közfoglalkoztatásba  bevont  személy  által  ledolgozott  napok  számáról  és 
megküldi a foglalkoztatott fizetési jegyzékét.”

3.§.
(1) A Rendelet 10.§. (9) bekezdése (köztemetés) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9)  A köztemetés  költségeit  hagyatéki  teherként  a  területileg  illetékes  közjegyzőnél  kell 
bejelenteni vagy az eltemettetésre köteles személyt/személyeket a köztemetés költségeinek 
megtérítésére kell kötelezni.

(2) A Rendelet 10.§-a egyebekben változatlanul érvényes..

4.§.

(1)A Rendelet 13.§. (2) bekezdése (alapszolgáltatások) hatályon kívül kerül, helyébe a 
következő rendelkezés lép

„(2)  Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja a város közigazgatási területén:
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a.) étkeztetés
b.) házi segítségnyújtás
c.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
d.) családsegítés
e.) nappali ellátás- Idősek Klubja
f.) támogató szolgáltatás
g.) közösségi pszichiátria”

 
(2) A Rendelet 13.§-a egyebekben változatlanul érvényes.

(3) A Rendelet 17.§-a (szakosított ellátások), és a 19.§-a (átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények)  hatályon kívül kerül.

5.§.
(1) A Rendelet 21.§. (2) bekezdése  (szociálpolitikai kerekasztal feladata) a következő 
fordulattal egészül ki:
 …” véleményezi az önkormányzat közfoglalkoztatási tervét.”

(2) A Rendelet 21.§-a egyebekben változatlanul érvényes. 

6.§.
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi 2. számú melléklet kerül:

“2.számú melléklet

1. Étkezés térítési díja

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

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

1.sz. táblázat

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

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

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

2.Házi segítségnyújtás

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

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

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

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

3.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A). Intézményi térítési díj:1000.- Ft/hó
B.) Személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. 

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

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

4.Támogató Szolgálat  :  

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

Szociálisan nem rászorultak esetében: 70 Ft/km 

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

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

3.sz. táblázat

A táblázat a házi segítségnyújtásnál alkalmazott jövedelem sávval megegyező.

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

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

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

5.Nappali ellátás

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

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

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

4. sz. tábla

Jövedelmi sáv
Fizetendő térítési díj

Tartózkodás Reggeli Ebéd Reggeli+Ebéd 
együtt

0
1 – 28499
28500 – 42749
42750 – 56999
57000 – 71249
71250 – 85499
85500 -
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C) Intézményi térítési díj étkeztetés nélkül: 85 Ft/nap/fő

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

6. Közösségi pszichiátriai alapellátás: 

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

7. Idősek Átmeneti Gondozóháza

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

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

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

7.§.

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.

(2) Ezen rendelet  a  (3)  bekezdésben foglaltak  kivételével  a  kihírdetés  napján  lép 
hatályba.

(3)  Ezen rendelet 4.§. (3) bekezdése  2009. július 1-én lép hatályba. 

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
 Polgármester jegyző

Kihirdetve: 2009.  ………………………………………               

                                                 
                                                              Dr. Dancsecs Zsolt

jegyző
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E LŐTERJESZTÉS

A Képviselőtestület  2009. március 25-i ülésére.

Tárgy:   A közterületek használatáról, rendjéről,  illetve a közterületek bontásáról és hely-
             reállításáról, valamint különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet 
             módosítása

Tisztelt Képviselő-testület  !

A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, 
valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló többször módosított 11/1999. (IV. 
01.) számú ÖKT rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) foglakozik. 
A legutóbbi  módosítást  követő időszakban a közterületek használatával,  a  Termálfürdőhöz 
vezető út melletti reklámtáblák elhelyezésével és a közterület használati díjakkal kapcsolatban 
javaslunk módosításokat. 

I.
Problémát okoz a közterületeken folytatott engedélyköteles tevékenység folytatása abban az 
esetben,  ha  engedélyt  nem  kérnek  illetve  nem  az  engedélyben  meghatározott  módon 
használják  a  közterületet;  ha  a  közterületen  amúgy  nem  engedélyköteles  tevékenységet 
folytatnak a rendeletben előírt használati előírások megszegésével. Ugyancsak most kellene 
szabályozni  azt  a  kérdést  is,  hogy  a  közterületen  a  tűzifát  30  napig  közterület  foglalási 
engedély nélkül 30 napig lehet tartani, 30 napon túl viszont jelenleg nincsen lehetőség sem 
arra, hogy a további tárolásra közterület használati szerződés megkötésével kerülhessen sor, 
sem pedig nincs szankciója annak, ha valaki szerződést sem köt és a tüzelőt sem viszi el a 
közterületről.   nélkül  tárolt  tűzifa  és  egyéb  anyagok  elszállításának  kikényszerítése. 
Rendeletünk a jelen pillanatban nem teszi lehetővé a szabályt megsértők szankcionálását, még 
helyszíni  bírság  kiszabására  sincs  lehetőség,  csak  az  eddig  is  követett  gyakorlat,  a 
figyelemfelhívás  (felszólítás)  a  közterület  rendjének  visszaállítására.  Javasoljuk,  hogy  az 
előírás  megszegőivel  szemben  helyszíni  bírságolással  és  szabálysértési  eljárás 
kezdeményezésével is fel lehessen lépni. 

II.
A közterület használati díjakat utoljára két éve változtattuk. Erre 2008-ban nem került sor. 
Javasoljuk most egységesen 10 %-kal való emelésüket – ellenkező esetben ismét jelentősen 
elszakadnak a díjak a piaci értékektől. 
A helyi  rendelet   2.sz.  melléklete  1.  és  2.  táblájában  szereplő  díjak  átlagosan  10  % -  al 
emelése esetén a következők lesznek: 

Sorsz.  Közterület használat megnevezése  „A”körze
t

 „B”körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Árusító és egyéb fülke 220         110  Ft/m2/hó
 2.  Gépjármű bérkocsik/személy és 

tehertaxi/
 7.300  -  Ft/db/év

 3. 1 Közterületen az 1.§ (5) bek. 5. 
pontja szerinti építési munkával 
kapcsolatos közterület-használat 
esetén, továbbá tűzifa 1 hónapon túli 
tárolása esetén

100 75 Ft/m2/hó

1
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 4.  Alkalmi árusítás, vásár, édesség,
ajándék, léggömb, vattacukor, 
boritékos sorsjegy, virág, fenyőfa stb.

550 410  Ft/m2/nap

 5.  Idényjellegű árusítás-hírlap,könyv,
virág, zöldség, fagylalt, stb.

 1.470 870

 6.  Vendéglátóipari előkert 290 220  Ft/m2/hó
 7.  Üzleti szállítás, vagy rakodás 

alkalmával hordók, ládák, gön-
Göngyölegek elhelyezése

145 75  Ft/m2/hó

 8.  Mutatványos tevékenység,cirkusz 170 140  Ft/m2/nap
 9.  Üzemképtelen, vagy használaton

kívüli jármű
800 535  Ft/nap/jár

 10.  Egyes létesítményekhez szükséges
gépjármű várakozóhelyek/Bankok
előtti parkolóhely, pénzszállító autó
helye, stb./

14.600 8.800  Ft/db/év

11.
 Mozgóárusítás-büféskocsi
15 napig 510

370 Ft/m2/nap
 12.  Kulturális rendezvény  egyedi meghatározás
 13.  Reklámcélu, vagy vállalkozási 

rendezvények termékbemutató, 
kiállítás

730 510  Ft/m2/nap

 14.  Árusító és egyéb automata  1.470 730  Ft/db/hó
 15. Közterületbontás határidőn túli hely-

reállításából adódó közterület 
foglalás   
önkorm.tulajdonban lévő közút 270 60  Ft/m2/nap
parkolók,járdák,parkok 160 50 Ft/m2/nap

földutak,ki nem épített területek - 25 Ft/m2/nap
 16. Parkolóhely megváltási díj parkoló

helyenként
73.200 

2. Tábla

Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke:

Sorsz.  Közterület használat megnevezése  1.körze
t

 3.körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Önálló hirdető berendezés, üzlet      
előtti árubemutatás    
10 m2 felületig 730 440 Ft/m2/hó
10 m2 felület felett 585 440 Ft/m2/hó

 2.  Mozgatható reklámtranszparens 370 290  Ft/m2/nap
 3.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

üzlethomlokzat /portál/ kirakatszekrény,  
hirdető berendezés/fényreklám/,cég- és  
címtábla.

120 90  Ft/m2/hó

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák!

III.
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Közel egy éve folyt vita arról, hogy a Termálfürdőhöz vezető út mellé milyen módon lehessen 
reklámtáblákat elhelyezni. Kétszer is a T. Testület előtt volt a kérdés. Egyik megoldás lett 
volna a  Széchenyi  Iskola  kerítésére a  reklámtáblák felhelyezése,  a  második volt,  hogy az 
önkormányzat meghatározta a reklámtáblák méretét, az azokat tartó állvány méretét. Miután 
kikerült  az  első  tábla,  több  tiltakozás  is  érkezett  –  mindenek  előtt  a  Gotthárd-Therm 
vezetősége részéről. Noha eredetileg megkérdeztük őket és akkor nem emeltek kifogást, most 
viszont  tiltakoznak,  mivel  a  kikerült  táblán  olyan  szolgáltatásokat  is  hirdetnek,  melyek  a 
fürdőben is vannak, így azt kérik, hogy ott, a bevezető út mentén ne lehessen feltűnő nagy 
táblán a konkurens vállalkozásokat hirdetni. A kérés teljesítése nehéz a reklámtáblák tartalmát 
cenzúrázni.  Érkezett  bejelentés  másoktól  is  –  elsősorban  esztétikai  kifogásuk  volt. 
Amennyiben a T. Testület  változtatni kíván,  úgy javaslatunk szerint  vagy azt mondjuk ki, 
hogy a területen reklámtáblát tilos elhelyezni – ebben az esetben a rendelettel jól körülhatárolt 
részen semmiféle reklámhordozó nem lesz kirakható közterületre, vagy a fürdő környékén a 
helyzet teljes rendeződéséig – a fürdő és a mellette épülő szálloda felépítésének befejezéséig – 
nem lehet reklámtáblát elhelyezni, majd e beruházások befejeződése után a táblák kirakhatók 
lesznek. 

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem  az  előterjesztés  megtárgyalását  és  a  közterületek  használatával,  reklámhordozók 
elhelyezésének  korlátozásával,  illetve  az  ezzel  kapcsolatos  bérleti  díjak  módosításával 
kapcsolatos döntés meghozatalát.

Szentgotthárd, 2009. március 17.

Dr. Dancsecs Zsolt
           jegyző
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...../2008. /------./ ÖKT. rendelet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról, rendjéről, illetve 

a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók 
elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.01.) számú ÖKT rendelet (továbiakban Rendelet) 

módosításáról.

1.§.

(1) A Rendelet 2.§ (5) bekezdése a következővel egészül ki: :
      j) tüzelőanyag, tűzifa 1 hónapon túli tárolása
       (2) E § egyebekben változatlanul érvényes. 

2. §
A  Rendelet 20.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A” variáció:  A Rendelet 1. számú melléklet (2) pontja szerinti 2. számú körzetben a 
termálfürdő  illetve  a  mellette  épülő  szálloda  építésének  befejezéséig  reklámfelirat 
elhelyezésére  közterület  -  használati  szerződés  nem  köthető.   A  már  a  területre 
elhelyezett  reklámtáblákat  a  tilalom  idejére  el  kell  távolítani,  eltávolításukról 
haladéktalanul gondoskodni kell.  

    „B” variáció:    
(1)  A  Rendelet  1.  számú  melléklet  (2)  pontja  szerinti  2.  számú  körzet   területén 
reklámfeliratot  elhelyezni  Tilos.  A  már  a  területre  elhelyezett  reklámtáblákat 
haladéktalanul el kell távolítani. 
(2)  A  Rendelet  2.  számú  melléklet  „Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
tulajdonában  lévő,  egységes  információs  rendszerben  lévő  reklámhordozó  felületek 
bérleti  díjai”-t  tartalmazó  3.  számú  Tábla  utáni,  a  2.  számú  körzet  információs 
tábláinak méretéről és bérleti díjáról szóló szövegrész hatályon kívül kerül. 

                                                                     3.§

(1)A Rendelet 23.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül :
Aki e rendelet 2. § (5) bekezdésében foglalt esetekben hatósági szerződés  beszerzését 
elmulasztja;  e  rendelet  2.  §  (7)  bekezdésében  foglalt  közterület  használati  tilalmat 
megsérti; e rendelet 10. § (1) és (3) bekezdésében megfogalmazott szabályokat megszegi, 
szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható

(2)Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés tetten ért elkövetőjét a közterület-felügyelők 2.000-
10.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatják
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(3) A Rendelet e §-a egyebekben változatlan marad.

4.§
A Rendelet  1.sz. melléklete (2) bekezdése szerinti 2.számú körzet helyébe az alábbi szöveg 
kerül:
„2. számú körzet : Termálfürdőhöz vezet útszakaszok és környezetük (hrsz.04/9, 04/10, 
04/11, 04/12, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 7/9, 12/1, 12/3,  16, 17.),  István király utca 
(hrsz.02.)”

5.§
A  Rendelet   2.sz.  melléklete  1.  és  2.  táblájában  szereplő  díjak  a  következők  szerint 
módosulnak:   

Sorsz.  Közterület használat megnevezése  „A”körze
t

 „B”körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Árusító és egyéb fülke 220         110  Ft/m2/hó
 2.  Gépjármű bérkocsik/személy és 

tehertaxi/
 7.300  -  Ft/db/év

 3. Közterületen az 2.§ (5) bek. f. pontja 
szerinti építési munkával kapcsolatos 
közterület-használat esetén, továbbá 
tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén

100 75 Ft/m2/hó

 4.  Alkalmi árusítás, vásár, édesség,
ajándék, léggömb, vattacukor, 
boritékos sorsjegy, virág, fenyőfa stb.

550 410  Ft/m2/nap

 5.  Idényjellegű árusítás-hírlap,könyv,
virág, zöldség, fagylalt, stb.

 1.470 870

 6.  Vendéglátóipari előkert 290 220  Ft/m2/hó
 7.  Üzleti szállítás, vagy rakodás 

alkalmával hordók, ládák, gön-
Göngyölegek elhelyezése

145 75  Ft/m2/hó

 8.  Mutatványos tevékenység,cirkusz 170 140  Ft/m2/nap
 9.  Üzemképtelen, vagy használaton

kívüli jármű
800 535  Ft/nap/jár

 10.  Egyes létesítményekhez szükséges
gépjármű várakozóhelyek/Bankok
előtti parkolóhely, pénzszállító autó
helye, stb./

14.600 8.800  Ft/db/év

11.
 Mozgóárusítás-büféskocsi
15 napig 510

370 Ft/m2/nap
 12.  Kulturális rendezvény  egyedi meghatározás
 13.  Reklámcélu, vagy vállalkozási 

rendezvények termékbemutató, 
kiállítás

730 510  Ft/m2/nap

 14.  Árusító és egyéb automata  1.470 730  Ft/db/hó
 15. Közterületbontás határidőn túli hely-

reállításából adódó közterület 
foglalás   
önkorm.tulajdonban lévő közút 270 60  Ft/m2/nap
parkolók,járdák,parkok 160 50 Ft/m2/nap

földutak,ki nem épített területek - 25 Ft/m2/nap
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 16. Parkolóhely megváltási díj parkoló
helyenként

73.200 

2. Tábla

Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke:

Sorsz.  Közterület használat megnevezése  1.körze
t

 3.körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Önálló hirdető berendezés, üzlet      
előtti árubemutatás    
10 m2 felületig 730 440 Ft/m2/hó
10 m2 felület felett 585 440 Ft/m2/hó

 2.  Mozgatható reklámtranszparens 370 290  Ft/m2/nap
 3.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

üzlethomlokzat /portál/ kirakatszekrény,  
hirdető berendezés/fényreklám/,cég- és  
címtábla.

120 90  Ft/m2/hó

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

6.§
(1) A Rendelet egyebekben változatlanul hatályban marad.
(2)Jelen rendelet 2009. április 01-én lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester              jegyző

Kihirdetés napja:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2009. március 25-i ülésére

Tárgy:  Az  Önkormányzat  vagyonáról  szóló,  többször  módosított  4/2001.  (II.  1.)  ÖKT 
rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselőtestület !

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  249/2007.  sz.  határozat  2. 
pontja alapján kezdeményezte a külterületi, erdő művelési ágú ingatlanok értékesítése estén 
alkalmazható  egyszerűbb  értékbecslés  bevezetését,  ennek  érdekében  a  vagyonrendelet 
módosításának előkészítését. Javasolta ezt azért, mert az erdőingatlanok – különösen a nagy 
mennyiségben  meglévő  résztulajdonok  –  értékesítése  esetén  készítendő  értékbecslések 
költségei akár az ingatlanrészért kapható vételárat is meghaladhatják, így kézenfekvő volt 
egy egyszerűbb értékbecslési rend elfogadása, ahol táblázatok és azokban több változóval 
számoló értékek szerepelnek, melyekből egyszerűbben en és főképp olcsóbban határozhatók 
meg az értékek. 
A vagyonrendelet módosítását a 2007. november 28-i ülésen tárgyalta és el is fogadta a T. 
Testület ami alapján a vagyonrendelet 20.§. (4) bekezdése módosításra került. A 20. §. (4) 
bekezdés c.) pontja részletezi a külterületi erdő ingatlan értékelését (1. sz. melléklet).
Akkor a Nemzeti Földalapvagyon-nyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának 
részletes  szabályairól  szóló  254/2002.  (XII.  13.)  Kormányrendelet  erdő  művelési  ágú 
ingatlanok  egyszerűsített  értékbecslésére  vonatkozó  mellékletében  található  módszert 
építettük be a saját vagyonrendeletünkbe.
Nincs és nem volt különösebb előírás arra, hogy a külterületi erdőingatlanok értékesítése 
illetve értékelése esetén milyen értékelési módszert  választunk - ebből következően nincs 
akadálya  az  erdőingatlanok  egyszerűsített  értékbecslésének  sem.  Tehát  a  Nemzeti 
Földalapvagyon  egyszerűsített  értékelésénél  korábban   alkalmazott  értékelési  módszert  a 
rendeletünkbe beemeltük azért, hogy annak alapján történjen az erdőterületeink értékelése. 

Az azóta gyűjtött  tapasztalatok azt mutatják –több erdő művelési ágú ingatlan értékelését 
követően -, hogy az egyszerűbb értékbecslés  alapján kalkulált érték a piaci viszonyok és a 
korábban értékbecsült erdők értéke között jelentős különbség tapasztalható.
Az  egyszerűbb,  általunk  elfogadott  értékbecslés  alapján  a  Szentgotthárd-Rábatótfalu 
községhatárában található erdők értéke 29 – 37 Ft/m2 körül mozog, de van köztük 11 és 43 
Ft/m2 árú ingatlan is.
A Szentgotthárd – Farkasfa városrészen becsült 3 db erdő értéke 7 és 13 Ft/m2 körül alakul, 
ami véleményünk szerint alacsony. 
Szentgotthárd-Farkasfa  városrészen  2006-ban  VÉ-KO  Terv  Mérnöki  Iroda  BT-vel 
értékbecsült erdők értéke:

Hrsz. Megnev. Ft/m2
0741/9 erdő és út 50
0741/41 erdő és út 45
0741/42 erdő 51
0741/139 erdő 52
0745/26 erdő 50
0770/71 erdő és út 51
0770/79 erdő 60
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A jelenlegi táblázataink változatlanul hagyása mellett a legegyszerűbb egy 3-4 szeres szorzó 
beiktatása  és  az  egyszerűbb  értékbecslés  által  kalkulált  ár  máris  közelítve  lenne  a  piaci 
értékbecslő által kalkulált árhoz és az erdő művelési ágú ingatlanaink közel a piaci értéken 
kerülnének értékesítésre. (Az is igaz persze, hogy a jelenlegi alacsony áron sem jelentkeztek 
tömegesen a tulajdonostársak az önkormányzati részarányok megvásárlására. 17 ingatlanból 
4  került  értékesítésre.)  Mindezek  alapján  kezdeményezzük  az  egyszerűbb  értékbecslés 
alapján kalkulált Ft/m2 ár korrekcióját egy Testület által meghatározott szorzótényezővel.

Javasoljuk az Önkormányzat vagyonáról szóló, többször módosított 4/2001. (II. 1.) ÖKT 20. 
§ (4) bekezdését módosítani, illetve kiegészíteni. 
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását.

Szentgotthárd, 2009. március 12.

Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                                          jegyző
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                      Szentgotthárd Város Önkormányzatának     /2009. (------ ) ÖKT
rendelete az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. (II. 1.) ÖKT 

rendelet (továbbiakban R.) módosításáról  

1. §.

A R. 20. § (4) bekezdés c.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„c.) Külterületi  erdő  művelési  ágú  ingatlan  értékesítése  esetén  az  erdőterület  értéke  az 
erdőterület értéke + az erdőállomány értéke + az erdőállomány fajlagos értéke összegének …
…..szereséből áll (kitermelési érték)  

2.§.

A rendelet egyebekben változatlan marad.

3. §.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

                Dr. Dancsecs Zsolt                                           Viniczay Tibor
                         jegyző                                                       polgármester
Kihirdetve:
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1.sz. melléklet:
20.§ (4)
 „c.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdőterület értéke az 
erdőterület értékének + az erdőállomány értékének + az erdőállomány fajlagos értékének 
összegéből (kitermelési érték) áll.
c.a.) Az erdőterület értékének meghatározása
A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül a főállományt alkotó 
fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az ERTI-féle hat fatermési osztálynak 
megfelelően kerül meghatározásra a Rendelet 1. sz. Táblázatában foglalt értékek szerint. 
c.b.) Az erdőállomány értékének meghatározása
Az erdőállomány terület alapján számított költségértékét a Rendelet 2. táblázatban foglaltak 
szerint kell megállapítani. 
c.c.) Az erdőállomány fajlagos értékét mint kitermelési értéket a Rendelet 3. táblázatban 
foglaltak szerint kell megállapítani.

1. számú Táblázat 
Az 1. számú Táblázatból fatermési osztály függvényében kell kikeresni a területértéket. Az 
erdőgazdálkodás célját szolgáló egyéb területek (tisztások, utak stb.) értékét 10 000 Ft/ha 
értékben kell figyelembe venni.

1. táblázat
Talajérték (E Ft/ha)

 
Fafaj/termőhelyi osztály I. II. III. IV. V. VI.

Kocsányos tölgy 209 180 127 91 56 25
Kocsánytalan tölgy 198 171 120 86 53 24
Cser, gyertyán 42 28 12 6 4 3
Bükk 211 189 174 130 93 59
Akác 52 33 12 6 4 3
Egyéb kemény lomb 65 38 25 7 5 3
Nemes nyár 172 152 124 89 12 3
Hazai nyár 111 84 55 29 5 3
Egyéb lágy lomb 130 78 58 49 30 10
Erdei fenyő 145 105 58 47 23 8
Fekete fenyő 102 75 43 32 17 6
Lucfenyő 185 167 115 83 51 20

2. számú Táblázat
A fiatal korban az erdőállomány értékét annak függvényében kell kiszámítani, hogy az 
befejezett vagy folyamatban lévő erdősítésnek számít-e.
Fiatal erdőállomány esetében először azt kell eldönteni, hogy a folyamatban levő, vagy 
befejezésre tervezett erdősítést állapota alkalmassá teszi-e az erdőnevelési munka folytatására. 
Amennyiben nem (az erdősítést meg kell ismételni), az erdőállományt értékkel figyelembe 
venni nem lehet.
Folyamatban lévő erdősítés esetén a megadott alapértékhez hozzá kell adni a táblázatban 
szereplő befejezett és a folyamatban lévő erdősítés különbségének az erdősítés korára eső 
értékrészét.
Befejezett erdő esetén, ha annak kora nem haladja meg a 2. táblázatban jelzett értéket, 
közbesítéssel határozzuk meg az állomány értékét. Idősebb korban a fajlagos állomány érték 
átmérő szerinti táblázatát használva határozzuk meg az állomány értékét.
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2. táblázat
 

Faállomány költségértéke (E Ft/ha)
 

Fafaj/kor Folyamatban 
lévő Befejezett 10-20 év 20-30 év 30-40 év Felújítás 

időszaka (év)
Kocsányos tölgy 245 350 462 565 691 9
Kocsánytalan tölgy 245 350 462 565 691 9
Cser, gyertyán 105 150 196 240 294 6
Bükk 193 275 363 444 543 7
Akác 56 80 105 - - 3
Egyéb kemény lomb 140 200 264 323 395 5
Nemes nyár 126 180 238 - - 4
Hazai nyár 70 100 130 159 195 5
Egyéb lágy lomb 70 100 130 159 195 5
Erdei fenyő 126 180 237 290 355 5
Fekete fenyő 140 200 263 322 394 6
Lucfenyő 154 220 290 355 434 6

3. számú Táblázat
Az erdőállomány fajlagos értékét (kitermelési érték) a fatérfogat szerint az átmérő 
figyelembevételével a 3. táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani. Az erdőrészletekben 
a fafajra eső tényleges fatérfogatot kell megszorozni az adott tényleges átmérőhöz tartozó 
értékekkel. Szükség esetén közbesítést kell végezni. 

3. táblázat
 

Fajlagos állomány érték átmérő szerint (Ft/bruttó m3)
 

Fafaj/átmérő (cm) 15 20 30 40 50
Kocsányos tölgy - 1 450 3 500 5 250 6 200
Kocsánytalan tölgy - 1 350 4 050 6 000 7 200
Cser, gyertyán 350 700 1 150 1 150 1 150
Bükk - 2 050 4 500 6 500 7 200
Akác 350 700 1 500 1 500 1 500
Egyéb kemény lomb 350 800 1 650 2 150 2 500
Nemes nyár - 800 2 000 2 650 2 650
Hazai nyár - 800 1 850 2 300 2 300
Egyéb lágy lomb - 700 1 600 1 600 1 600
Erdei fenyő - 1 650 2 650 3 300 3 800
Fekete fenyő - 1 400 2 100 2 700 3 100
Lucfenyő - 1 850 2 950 3 600 4 200
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. március 25-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi külkapcsolati terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Minden  évben  megtervezzük  az  adott  esztendőben  esedékes,  testvérvárosokat  érintő 
találkozókat,  s  ezt  egy  külön  dokumentumba,  a  külkapcsolati  tervbe  foglaljuk.  Jelen 
előterjesztés 1. pontja a tavalyi terv megvalósulásáról ad számot, majd az idei tervet taglalja. 
A 2.  pontban  előre  szaladunk  egy  évet,  és  egy  2010-es,  nagyobb  volumenű  tervünkről 
számolunk be,  a  3.  pontban pedig nevelési-oktatási  és  közművelődési  intézményeink és a 
szentgotthárdi civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak 2008. évi alakulásáról és a 2009. 
évi terveikről számolunk be.

1. Az Önkormányzat 2009. évi külkapcsolati terve

Az önkormányzat éves külkapcsolati terve – melynek lényege a kiutazási és fogadási terv – a 
testvérvárosi rangra emelt nemzetközi kapcsolataink ápolásának éves ütemezését jelenti.

A  tavalyi  tervből  egyedül  az  izolai  fúvószenekar  fellépése  maradt  el  a  Nemzetközi 
Fúvóstalálkozón.  Viszont  nem maradt  el  a  kapcsolat  ápolása  szlovén  testvérvárosunkkal, 
hiszen  júliusban  a  szentgotthárdi  kézilabdás  diákok  ismét  egy  jól  sikerült  kézilabda 
fesztiválon  vettek  részt,  októberben  pedig  egy  kis  önkormányzati  delegációval  tettünk 
bemutatkozó látogatást Izola új polgármesterénél, dr. Tomislav Klokočovniknál.
A tarvíziói Valcanale kórus is részt vett az októberben rendezett Zene Világnapi Nemzetközi 
Kórustalálkozón. Olasz testvérvárosunk pedig – ahogy az már évek óta hagyomány – 30 db 
ingyenes síbérletet biztosított gimnáziumunk tanulóinak és kísérőinek. Ezt a kedves gesztust 
hamarosan nekünk is viszonoznunk kell pl. azzal, hogy ingyenes fürdő-belépőket biztosítunk 
tarvíziói diákok számára (a szállást és étkezést a viszonosság alapján a vendég fél állná).
Tavaly nem terveztük és nem is került sor Walldürn és Szentgotthárd találkozójára. Német 
testvérvárosunk esetében a távolság gátja lehet a rendszeres személyes kapcsolatoknak. Pedig 
Szentgotthárd Város Fúvószenekara jó kapcsolatba került a walldürni zenekarral.

Még  nem  testvérvárosunk  a  görögországi  Agria,  de  kezdeményezték  ezt  a  státuszt,  amit 
részünkről barátságtalan gesztus lett volna visszautasítani. Ezért tavaly augusztusban született 
egy  képviselő-testületi  határozatunk  arról,  hogy  támogatjuk  a  kezdeményezésüket,  azaz 
testvérvárosi  kapcsolat  kialakítását  a  két  település  között.  Ezt  a  döntést  meg  is  küldtük 
partnerünknek, egyúttal kértük, hogy a testvérvárosi szerződés tartalmára tegyenek javaslatot, 
készítsék elő a megállapodást. Az előkészítés állapotáról görög barátainktól azóta még nem 
kaptunk hírt.

Az idei évben reményeink szerint ismét Izolába látogathatnak a Szentgotthárdi Tigrisek, s 
évtizedes hagyomány szerint részt vehetnek az Eurofest Nemzetközi Kézilabda Fesztiválon.
Szentgotthárd  Város  Énekkara  és  a  Szentgotthárd  Énekegyesület  a  Zene  Világnapi 
Nemzetközi Kórustalálkozó alkalmából – többek között – Izola város kórusát látná vendégül.
Talán  bízhatunk  abban  is,  hogy  Tarvisio  önkormányzata  idén  is  (illetve  jövő  januárban) 
biztosítani fog néhány síbérletet gimnazistáinknak.
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A  külkapcsolati  tervbe  javasolt  új  elem  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  nagyszerű 
kezdeményezése,  miszerint  a  9.  Nemzetközi  Asztalos  Versenyre  valamennyi 
testvérvárosunkból hívnának asztalos szakmunkás tanulókat. Erről bővebben lejjebb, az iskola 
beszámolójában olvashatnak.

Mivel  egyrészt  nem  testvérvárosi  kapcsolat,  másrészt  még  bizonytalan,  nem  emeltük  a 
külkapcsolati  tervünkbe  azokat  a  megkereséseket,  melyek  az  olaszországi  Pavullo  nel 
Frignano városától érkeztek hozzánk először Pál József professzor, tiszteletbeli olasz konzul 
közvetítésével, majd Pavullo város megbízottja, dr. Francesco Paolo Vignocchi által.
Levelezésünk apropóját az adta, hogy idén 400 éve született az 1664-es szentgotthárdi csata 
győztes  hadvezére,  Raimondo  Montecuccoli  –  az  olaszországi  Puvallóban.  Ebből  az 
alkalomból a 2008. július 31. és augusztus 2. között általunk megrendezendő Szentgotthárdi 
Történelmi Napokon szeretne részt venni az olasz város delegációja és a pavullói Raimondo 
Montecuccoli Kórus, amely erre az alkalomra egy “gyönyörű koncertet” ajánlott fel.
Ezzel  nyári  kulturális  fesztiválunk  egy  nemzetközi  programsorozat  része  lenne,  aminek 
nyitánya – egy konferencia –  2009. február 10-én már lezajlott a Római Magyar Akadémián 
(amire  nem kaptunk meghívást).  A Történelmi  Napokat  követően,  szeptember  17-18-án  a 
budapesti  Hadtörténeti  Intézet  és  Múzeumban  terveznek  egy  konferenciát,  majd  a 
programsorozat záró rendezvénye egy ünnepi megemlékezés lenne a puvallói Montecuccoli 
várban.  Utóbbi  programokra  Szentgotthárd  esetleges  meghívásáról  nincs  információnk,  a 
rendezvények még a szervezés fázisában vannak.

2. A Testvérvárosok Találkozója 2010. projekt

Az  Európai  Bizottság  2007-től  indította  útjára  az  Európa  a  polgárokért  elnevezésű  új 
programcsomagját  annak  érdekében,  hogy  az  Európai  Unió  közelebb  kerüljön  az 
állampolgárokhoz, ők is aktívan részt vegyenek az unió történelmének formálásában, és ne 
csak passzívan szemléljék a történéseket. 
Ezen  programcsomag egyik részeleme lett  az  „Aktív Polgárokat  Európának:  testvérvárosi 
találkozók, tematikus hálózatok” alprogram, amely magában foglalja a helyi önkormányzatok 
körében  hosszú  évek  óta  népszerű  testvérvárosi  programokat.  Pályázatot  testvérvárosi 
kapcsolattal rendelkező önkormányzatok nyújthatnak be. A pályázatot az a település nyújtja 
be,  amely  a  találkozó  helyszíne  lesz.  A program  célja,  hogy  összehozzák  a  résztvevő 
települések  polgárait,  biztosítva,  hogy  az  önkormányzati  együttműködés  mellett  erős 
informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük.

Ezeknek a találkozóknak fontos összetevője
• az  európai  integráció  iránti  elkötelezettség:  az  Európai  Unió  alapgondolatának, 

jövőjének  és  értékeinek  megvitatása,  az  EU  demokratikus  életében  való  részvétel 
megtanulása, tapasztalatcsere az európai integráció konkrét, helyi vagy egyéni szinten 
tapasztalható előnyeiről,  a szolidaritás és az összetartozás kifejezése a testvérvárosok 
között; 

• a  résztvevők  között  szövődő  barátság:  személyes  kapcsolatok  kialakulása  a 
testvérvárosok  lakói  között,  egymás  mindennapi  életének  megismerése,  a  kulturális 
sokszínűség  és  az  európai  közös  kulturális  örökség  megtapasztalása  és  megosztása 
egymással; 

• az aktív részvétel: a helyi közösség (egyesületek,  iskolák,  önkéntes szervezetek stb.) 
bevonása a projekt megtervezésébe és végrehajtásába, a résztvevők aktív szerepvállalása 
(műhelyfoglalkozások, közös kulturális előadások, sportesemények).
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A  találkozókat  nemcsak  létező,  hanem  hivatalosan  előkészítés  alatt  álló  testvérvárosi 
kapcsolatok  keretében  is  meg  lehet  valósítani,  két  vagy  több  ország  részvételével  (ebből 
adódik, hogy esetünkben akár a görögországi Agria is szóba kerülhet a meghívandók között). 
A programban jelenleg az Európai Unió 27 tagállama és Horvátország vesz részt.
A meghívottak minimum létszáma 25 fő, de meghívott településenként legalább 5 résztvevő. 
Nem támogatható olyan csoportok részvétele, ahol a résztvevőknek több mint a fele helyi 
választott képviselő vagy önkormányzati munkatárs.
A találkozó maximális időtartama 21 nap lehet.
A  támogatás  utófinanszírozás,  formája  átalánydíj, a  résztvevők  száma  és  a  találkozó 
időtartama, illetve az utazási távolság alapján meghatározott napi ráták szerint. A megítélhető 
támogatás mértéke minimum 2.500,- EUR/projekt, maximum 22.000,- EUR/projekt lehet. A 
testvérvárosok polgárai számára szervezett találkozók tekintetében nyújtott támogatások célja, 
hogy  társfinanszírozzák  a  fogadó  város  szervezési  költségeit  (szállás,  étkezések,  helyi 
közlekedés,  terembérlet  stb.)  és  a  meghívott  küldöttségek  útiköltségeit.  A támogatásokat 
átalánydíjak  alapján  számítják,  tehát  azok  nem  kapcsolódnak  közvetlenül  a  konkrét 
kiadásokhoz, amelyeket ennél fogva nem kell elszámolni vagy igazolni. Az önrészt akár a 
Történelmi Napokra elkülönítendő összeg (ill. annak egy része), vagy az Oktatási, Kulturális, 
Idegenforgalmi és Sport Bizottság 2010. évi keretének egy része is képezhetné.
A pályázatokat  az  Oktatási,  Audiovizuális  és  Kulturális  Végrehajtó  Ügynökség  (EACEA) 
kezeli,  a  pályázati  űrlapokat  is  ezen  ügynökség  honlapjáról  lehet  letölteni.  Ugyanezen  a 
honlapon érhető el rendkívül részletes, magyar nyelvű programismertető is
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/EACEA_2008_0185_HU.pdf

A pályázati  határidők a  találkozók megvalósulásának időpontjához  kötődnek,  így a  2010. 
június  1-jétől  2010.  augusztus  1.  közötti  időszakban  megvalósítandó  találkozókra  2009. 
szeptember 1-jétől 2010. február 1-jéig lehet benyújtani a pályázatokat. Az eredményről a 
benyújtási határidőt követő 4. hónap során (azaz májusban) adnak információt.

A program sikerét és népszerűségét mutatja, hogy csak a 2008. évi negyedik fázisában hozott 
Európai Bizottsági döntés (2008. augusztus) alapján 69 magyar helyi önkormányzat vesz részt 
támogatásban részesült találkozón, illetve 58 olyan pályázat nyert támogatást, amelyek esetén 
a találkozó helyszíne magyar település.

Ha  benyújtanánk  egy  pályázatot,  s  az  elnyerné  a  támogatást,  akkor  megvalósíthatnánk  a 
Testvérvárosok  Találkozója  programot  valamennyi  testvérvárosunk  részvételével  (de 
legalábbis  az  élő  testvérvárosi  kapcsolatainkkal),  a  2010.  évi  Szentgotthárdi  Történelmi 
Napok programjához kapcsolódva. Lehetőség van arra is – ha addigra megfelelő kapcsolatunk 
alakul ki –, hogy Agria városával ezen a találkozón kössük meg a testvérvárosi szerződést 
(ami előnyt jelent a pályázat elbírálásánál).
A pályázat  előkészítését  minél  hamarabb  meg  kell  kezdenünk,  erre  a  feladatra  pedig  a 
határozati javaslatok 3. pontjában egy munkacsoport felállítását javaslom.

3. Intézményeink és a civil szervezetek külkapcsolatainak alakulása a 2008. 
évben; tervek 2009-re:

3.1. Játékvár Óvoda Szentgotthárd
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Óvodánk hivatalos nemzetközi kapcsolatokkal ugyan nem rendelkezik, de nemzetiségi óvodai 
nevelési  feladatokat  is  ellátó  intézményként  azért  működtet,  ápol  kapcsolatot  a  szlovén 
anyaországgal, illetve a német nemzetiségi nevelés kapcsán ausztriai intézményekkel.

 Kapcsolatok Szlovéniával 2008-ban és 2009-ben:
A Szlovén Köztársaság támogatásával hetente egy-egy (a székhely óvodában és a telephelyen) 
egész  napon  át  az  anyaországból  érkező  óvodapedagógus  segíti  a  nemzetiségi  nevelési 
feladatokat, gazdagítja a gyermekek szókincsét, teljes nyelvi környezetet biztosítva számukra.
A  gyermekeknek  nyári  táborokat  szerveznek  az  anyaországban,  erősítve  kötődésüket, 
identitásukat.  Az  óvónőknek  minden  nyáron  lehetőségük  van  anyaországbéli  nyelvi 
továbbképzésen részt venni.
A nevelés  tárgyi  feltételeinek  megteremtéséhez  is  sok  segítséget  kap  az  óvoda  (játékok, 
berendezési tárgyak, eszközök).
A Tótfalusi  utcai  telephelyre  járó  gyermekek részt  vesznek a  településrész  rendezvényein 
(nőnap, idősek napja, idősek karácsonya, nemzetiségi nap).
2009-ben az óvoda nevelőközössége – egyéni költségvállalással – a lendvai óvodában tervez 
szakmai  tapasztalatcserét,  ennek  szervezésében,  lebonyolításában  sok  segítséget  kapnak 
Valerija Perger asszonytól.

Az óvoda kapcsolatai Ausztriával 2008-ban és tervei 2009-re:
2008-ban az óvoda nevelőközössége a Soproni Óvóképző két nemzetiségi szakon dolgozó 
főiskolai tanárának segítségével egész napos tapasztalatcserén vehetett rész három ausztriai 
település óvodájában, ahol megismerhették az óvodai nevelés ottani feltételit és gyakorlatát.
2009  márciusától  Bauer  László  képviselő  úr  segítségével  tervezik  felvenni  a  szakmai 
kapcsolatot  az  óvoda  német  nemzetiségi  csoportja  és  a  mogersdorfi  óvoda  között.  E 
kapcsolatot elsősorban az óvónők közti együttműködésnek, a gyermekcsoportok közötti közös 
programoknak kell majd jellemezniük.
Meg  kell  jegyezni,  hogy  az  intézménynek  nemzetközi  kapcsolatok  fenntartására, 
működtetésére, reprezentációra nincs anyagi fedezete.

3.2. SZOI Arany János 1-4. Évfolyamos Tagintézmény

A Tagintézménynek az elmúlt év első félévében egy ausztriai és két szlovéniai iskolával volt 
kapcsolata. Ezek a következők voltak:
- 1. számú Kétnyelvű Általános Iskola (Lendva, Szlovénia),
- Osnovna Šola Sv. Jurij (Rogašovci, Szlovénia),
- Hauptschule (Neuhaus am Klausenbach, Ausztria).
Valamennyi külföldi kapcsolatuk nagy múlttal, hagyományokkal rendelkezik. Programjaik az 
itt élő nemzetiségek kulturális és sport igényeit igyekezett kielégíteni. Ezen felül a lendvai 
kollégákkal  több  mint  három évtizedes  szakmai  kapcsolatot  is  ápolnak:  bemutató  órákat, 
szakmai napokat szerveztek.
Néhány a kulturális programokból: „Ébresszétek fel az alvó tündéreket!” – a tanulók négy 
éven keresztül évente három alkalommal találkoztak, hogy megismerjék egymás szokásait, 
hagyományait,  ápolják  anyanyelvüket;  farsangi  népszokások  Neuhausban;  nemzetközi 
kórustalálkozó; néptánc fesztivál.
A sportprogramjaikból: kézilabda, futball, atlétika bajnokságok.
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Az intézményegységek  összevonása  után  ezeket  a  kapcsolatokat  egy  2008.  november  7-i 
közös  megbeszélés  értelmében  a  SZOI  Széchenyi  István  5-8.  Évfolyamos  Tagintézmény 
ápolja tovább az életkori adottságok miatt. 2008 szeptemberétől az Aranynak csak a lendvai 
szakmai kapcsolata maradt meg, amit a felsős tagintézménnyel együtt folytat tovább.

3.3. SZOI Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Tagintézmény

Az intézmény, illetve jelenleg tagintézmény fennállása óta kapcsolatot tart a Lendvai 1. sz. 
Kétnyelvű  Általános  Iskolával.  Minden  évben  több  alkalommal  is  találkoznak  az  ottani 
kollégákkal, tanulókkal. A kapcsolat kulturális, szakmai és sport együttműködésen alapul. 
Az  ősz  folyamán  iskolánkból  6  pedagógus  vett  részt  szakmai  napon  Lendván,  amit 
viszontlátogatás  követett,  intézményünkben  is  több  bemutató  óra  volt,  melyen  lendvai 
kollégák vettek részt. A szakmai találkozókon tankönyvkiadók is jelen vannak, és lehetőséget 
biztosítanak a szlovén tanároknak magyar nyelvű tankönyvek megismerésére, vásárlására.
A korábbi években a lendvai  iskola  vegyes kórusa és iskolánk énekkara évente kétszer  – 
ősszel és tavasszal – kórustalálkozót szervezett.  Legutóbb ez a rendezvény betegség miatt 
elmaradt.
Áprilisban Lendván kerül megrendezésre a hagyományos atlétika gála. A sportrendezvényen 
iskolánkat 40-50 diák képviseli.
A tanév során rendezett leány és fiú labdarúgó, valamint kézilabda kupákon (Széchenyi-kupa, 
Mikulás-kupa,  Librecz-kupa)  mindig  szerepelnek  a  szlovén  diákok.  Ezekre  a  tornákra  a 
kuzmai és a muraszombati iskolák csapatai is meghívást kapnak.
Az  ősz  folyamán  megkereste  az  iskolát  Neuhaus  község  elemi  iskolájának  képviselője  a 
korábban  az  Arany  János  Általános  Iskolával  tartott  kapcsolat  megújítása  céljából.  Egy 
novemberben szervezett találkozón megállapodás született arról, hogy a három iskola tanulói 
(Neuhaus  község  elemi  iskolája,  Sveti  Jurij  község  elemi  iskolája  és  a  Széchenyi 
Tagintézmény) áprilisban közös sportrendezvényen vesznek részt Ausztriában. Ezt követően 
minden évben más helyszínen tartják majd a találkozókat.
A fent  említett  rendezvények  mindig  jó  hangulatban  telnek,  diákok  és  pedagógusok  is 
szívesen vesznek részt a találkozókon.

3.4. SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység

A zeneiskola nemzetközi kapcsolatainak 2008. évi alakulása:
Az intézményegységnek egy szlovén és egy ausztriai testvérkapcsolata létezik. A szlovéniai 
kapcsolata  „szunnyadó” állapotban van,  jelen pénzügyi  helyzetben a  kiutaztatással,  illetve 
vendégfogadással kapcsolatos kiadások fedezethiánya miatt találkozást nem kezdeményeztek, 
és ezt sajnos a 2009. évben sem tudják megtenni. 
Az ausztriai jennersdorfi zeneiskolával kialakított munkakapcsolatuk továbbra is példaértékű. 
Az 1988-ban elindított „Rábavölgyi Vonószenekar” mint a szentgotthárdi és a jennersdorfi 
zeneiskolák közös vonószenekara órarend szerint tartja próbáit egyik héten Szentgotthárdon, 
másik héten Jennersdorfban. A zenekar létszáma 32 fő. 

A zeneiskola jelentősebb rendezvényei a 2008. évben: 
Iskolai rendezvényeken való szereplés Jennersdorfban, Rudersdorfban, Szentgotthárdon, 20 
éves  jubileumi  koncert  november  15-én  Jennersdorfban,  önálló  est  a  Güssing  melletti 
Gerersdorfban.

A zeneiskola tervei a 2009. évre:
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A 2009.  évben is  a  zenekari  munka folytatását  tervezik,  a  vonószenekar  létszáma tovább 
bővül. Az év programjai közé tartozik Joseph Haydn, valamint Felix Mendelssohn 200 éves 
jubileuma  alkalmával  szervezett  hangversenyeken  való  részvétel.  Hangversenyeket 
Jennersdorfban, Rudersdorfban, illetve Szentgotthárdon és Körmenden terveznek tartani.

A zeneiskola  nemzetközi  kapcsolatai  az  elmúlt  két  évtized  során  számos  kézzelfogható 
eredményt  hoztak.  A  közös  zenekar  segítségével  két  Phare  CBC  pályázaton  nyertek 
támogatást,  mely  jelentősen  hozzájárult  szakmai  eszközeik  fejlesztéséhez.  A nemzetközi 
kapcsolat jellegzetes arculatot is nyújt az iskolának, amit az ország többi zeneiskolájában is 
nagyra értékelnek. Sokat jelent a munkakapcsolat fenntartása a magyar gyerekeknek is, hiszen 
a német nyelvtanulásban az osztrák zenekari tagokkal való kommunikáció kiváló lehetőséget 
biztosít. 
Éves  szinten  a  kapcsolat  fenntartása  jelentős  költséggel  jár.  A kiutazáskor  autóbuszt  kell 
igénybe venni, a szentgotthárdi próbákon a vendéglátás költsége merül fel. Az utazási költség 
mintegy 140.000,- Ft-os kiadást jelent, amit az intézmény visel, a vendéglátás költsége pedig 
kb. 90.000,- Ft a zeneiskola Szülői Munkaközössége számára.

3.5. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

Az intézmény állandó, hosszú időn át meglévő külföldi partnererei:
Partner Mikor-

tól?
Az együttműködés területei

1 Muraszombati  Informatikai  és  Műszaki 
Szakképző Iskola – Szlovénia 1994 sport, informatika, automatika,

pályázatok, felnőttképzés

2 Jennersdorfi Gimnázium és Szakiskola – 
Ausztria 1998 sport,

környezetvédelem
3 Szakképző Iskola Mosbach – Németország 2000 szakmai módszertan,

4 Faipari Szakképző Iskola, Absam
 – Ausztria 2003 faipar,

nemzetközi versenyek

5 Muravidéki Kutatási és Képző Központ – 
Szlovénia 2004 felnőttképzés,

pályázatok

6 Jennersdorfi Munkaügyi Központ – Ausztria 2006 tanulói külföldi szakmai 
gyakorlatok

7 Kéttannyelvű Gimnázium és Szakiskola – 
Lendva, Szlovénia 2005 informatika,

pályázatok

8 Rakičani Mezőgazdasági Szakképző Iskola-
Szlovénia 2008 pályázatok,

turisztika

A szakképző iskola nemzetközi kapcsolatainak elmúlt évi alakulása:
Éves programegyeztetés történt három alkalommal Jennersdorfban.
2008  júniusában  egész  napos  sportprogramot  szerveztek  vándorkiállítással  az  európai 
labdarúgó-bajnokság döntőjének jegyében, a rendező országok, Ausztria és Svájc tiszteletére.
Az absami (Tirol) faipari szakképző iskolában szakképzőnk tantestülete 2008. június elején 
szakmai  látogatást  tett,  egyben  tanulóink  részt  vettek  a  nemzetközi  asztalos  szakmai 
versenyen.
2008 márciusában iskolánk sporttalálkozót szervezett az immár hagyományosnak mondható 
„Király  Kupa”  kispályás  női-férfi  labdarúgó-bajnokság  keretében  Szentgotthárdon,  a 
jennersdorfi és a muraszombati középiskolák diákjainak és tanárainak részvételével.
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2008.  július  15.  és  augusztus  19.  között  két,  vendéglátó  technikus  képzésben  tanuló  13. 
évfolyamos  szentgotthárdi  diák  töltötte  szakmai  gyakorlatát  Königsdorfban,  a  Burgelandi 
Gazdasági Kamara és a Jennersdorfi Munkaügyi Központ segítségével.
2008  őszén  két  uniós  pályázat  közös  kidolgozására,  benyújtására  került  sor.   Az  egyik 
diákszálló létesítésére került  kidolgozásra a Rakičani Mezőgazdasági Szakképző Iskolával, 
míg a másik internetes televíziós stúdió kialakítására a szentgotthárdi szakképző iskolában és 
a kuzmai általános iskolában (Szlovénia).

A szakképző iskola tervei 2009-re:

1. Pályázatok elkészítése és benyújtása 2009-ben.
    Projektötletek:  képzés  és  annak  feltételrendszerének  megteremtése  a  hiányszakmákat 
illetően (fémipar és turizmus)
    Partnerek:  Ledvai Kéttannyelvű Gimnázium és Szakiskola

 Muraszombati Textilipari-Fémipari-Informatikai Szakképző Iskola                       
    Időpont: 2009. február-március

2. Sporttalálkozó a muraszombati és a jennersdorfi középiskolákkal
    Időpont: 2009. április

3. Faipari nemzetközi versenyen való részvétel Absamban
    Időpont: 2009. május

4. Nyári szakmai táborozáson való részvétel a muraszombati szakközépiskolában
     Időpont: 2009. június vége

5. Szakmai tanárok tapasztalatcseréje a mosbachi szakképző iskolában
    Időpont: 2009. szeptember-október

6. Sporttalálkozó Muraszombatban
    Időpont: 2009. október

7.  Egyeztetések  a  Jennersdorfi  Munkaügyi  Központtal a  vendéglátásban  tanulók  ausztriai 
nyári szakmai gyakorlatának további biztosítása céljából
 Időpont: 2009. június-augusztus

8. A kétoldalú pályázatok támogatott projektjeinek megvalósítása
    Időpont: 2009. augusztus, majd folyamatos

9. Nemzetközi Asztalos Verseny
A  nemzetközi  versenyben  iskolánk  szándékai  szerint  Szentgotthárd  testvérvárosi 
kapcsolatait kihasználva, azt erősítve azokat a külföldi diákokat kívánják meghívni, akik 
szlovén, francia, olasz, román és német testvérvárosainkban (Izola, Delle, Tarvisio, Petrilla, 
Walldürn) élnek, illetve osztrák tanulók is részt vennének rajta.
A szakmai verseny az osztrák partner szakképző iskola versenyének mintájára épülne, mely 
az európai uniós országokban bevált módszerek átvételét jelenti. A versenyben résztvevők 
köre a hazai és külföldi asztalos szakmunkás tanulók. A hazai gyakorlattól eltérő új szakmai 
verseny a magyar szakképzési-fejlesztési stratégiával összhangban a gyakorlatorientáltságot 
kívánja erősíteni. A verseny egységesíti az uniós elvárásokat, segíti a minőségi szakmunkás 
képzést, egyben harmonizál a munkaerő-piaci elvárásokkal.
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A verseny legnagyobb újszerűsége, hogy kizárólag gyakorlati feladatból áll. Nemzetközi, 
így átláthatóvá, összehasonlíthatóvá teszi az egyes országok szakképzésében a tanulók által 
elsajátított  készségeket, kompetenciákat. Világossá válnak a képzésben az európai szintű 
alapelvek és kritériumok. Mindemellett egy ellenőrzési szerepet tölt be, valamint gyakorlati 
módszertani továbbképzést biztosít a résztvevők számára.
A rendezvény jó lehetőséget biztosít a nemzetközi szakmai háló kiépítésére és működésére, 
és jól szolgálja a szakmai érdekegyeztetés rendszerének működését,  mivel színteret ad a 
szakképzésben  érdekelt  partnerek  (munkaadók,  gazdálkodó  szervezetek,  iparkamara) 
együttműködésének.
Az iskola a szakmai hátteret, a verseny szervezését, lebonyolítását tudja felvállalni. Anyagi 
támogatás nélkül azonban nem tudja megvalósítani a programot (szállás, étkezés költségei 
miatt) így pályázatok benyújtására lesz szükség.
A verseny tervezett időpontja: 2009. október-november

10. Nemzetközi Informatika Verseny
A 2009-2010. tanévben kerül 10. alkalommal megrendezésre a III. Béla Megyei Informatika 
Verseny.  Ennek  alkalmából  a  megyei  verseny  kiszélesíthető  nemzetközi  versennyé  – 
szlovén, német és osztrák partnerekkel. Anyagi támogatás nélkül azonban az iskola ezt a 
programot sem tudja megvalósítani (szállás, étkezés költségei miatt), így itt is pályázatok 
benyújtására lesz szükség.
A verseny tervezett időpontja: 2009. október-november ill. 2010. február.

A szakképző beszámolójának összegzése:
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium rendszeres és folyamatos kapcsolatot tart külföldi 
partnereivel. Együttműködéseiket igyekeznek úgy kialakítani, hogy az érdekelt célcsoportokat 
(diákokat, tanárokat, felnőttképzésben résztvevőket) minél szélesebb körben be tudják vonni a 
közös feladatok/programok megvalósításába. A 2009-2010-es tanévre bő programtervezetük 
van,  melyhez  a  szervezőmunkán  kívül  komoly  anyagi  erőforrásokat  is  kell  szerezniük, 
elsősorban a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával. Ehhez kérik az önkormányzat 
e területen dolgozó szakembereinek segítségét is.

3.6. Móra Ferenc Városi Könyvtár

Könyvtárunk szlovén és  osztrák  határmenti  –  muravidéki  és  burgenlandi  –  könyvtárakkal 
(Muraszombat, Lendva, Jennersdorf) tart fenn hosszabb-rövidebb ideje szakmai kapcsolatot. 
A Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral, a Jennersdorfi Városi Könyvtárral, a 
Lendvai Kétnyelvű Középiskola könyvtárával és az 1. számú Lendvai Kétnyelvű Általános 
Iskola könyvtárával fennálló kapcsolatok szerződésben rögzítettek.

Muraszombat:
Könyvtárunk  több  évtizedes  kapcsolatot  ápol  a  Muraszombati  Területi  és  Tanulmányi 
Könyvtárral.  A  kapcsolattartás  formái:  kölcsönös  könyvtárlátogatások,  szakmai 
tapasztalatcserék, könyvtárközi kölcsönzés, a muraszombati bibliobusz rendszeres látogatása 
Szentgotthárdon és kistérségünk szlovén településein, könyvtárosok szakmai továbbképzése 
Muraszombaton, illetve Szentgotthárdon, szlovén folyóiratok rendelése a Rába-vidéki iskolai 
könyvtárakba és a szentgotthárdi könyvtárba.

Lendva:
A  lendvai  kétnyelvű  iskola  (általános  és  középiskola)  könyvtárával  a  szentgotthárdi 
könyvtárnak  alkalmi  kapcsolata  van.  Részt  vesznek  egymás  szakmai  rendezvényein, 
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konferenciáin.  2008.  november  22-én  együttműködési  megállapodást  kötöttek  a  lendvai 
kétnyelvű iskolákkal olvasásnépszerűsítő programok megvalósítására.
Az  együttműködés  célja  egyrészt  a  közös  történelmi  múlt  alapján  a  kapcsolatok  ápolása, 
másrészt  az  ifjúság  olvasáskultúrájának  gyarapítása,  olvasásnépszerűsítő  programok 
szervezése.
A közművelődési és helyismereti feladatok között a felnőttek és gyerekek számára közös író-
olvasótalálkozókat,  könyvbemutatókat,  felolvasásokat,  ifjúsági  és  gyermekprogramokat 
rendeznek. Az iskolákkal való kapcsolat által közös szünidei programokat (olvasótáborokat, 
kézműves foglalkozásokat, baráti találkozókat) szerveznek.
Az együttműködés formáját képezi a tapasztalatcsere a könyvtárosok között, közös szakmai 
rendezvények,  programok  szervezése  is,  valamint  rendezvények  szervezése  az  ifjúság 
olvasáskultúrájának gyarapítására, az olvasás népszerűsítésére.

Jennersdorf:
A jennersdorfi Stadtbibliothekkel 2007. február 1-jén kötött a könyvtárunk együttműködési 
megállapodást.  Az  együttműködés  célja  a  közös  történelmi  múlt  alapján  a  kapcsolatok 
ápolása,  a  nemzetiségi  kapcsolatok  kiterjesztése  és  az  ifjúság  olvasáskultúrájának, 
nyelvtudásának gyarapítása.
A két határmenti kisváros közös történelmi múltja alapján közös helyismereti-helytörténeti, 
néprajzi kutatások jelentik az együttműködés egyik formáját. A közös helytörténeti kutatás 
eredményeit közösen (két nyelven) publikálják.
Egy másik feladat a Szentgotthárdon és kistérségében, valamint Jennersdorf térségében élő 
nemzetiségi  (szlovén,  német  és  magyar  ajkú)  lakosság  könyvtári  ellátása  anyanyelvű 
irodalommal.
A  közművelődési  feladatok  között  a  felnőttek  és  gyerekek  számára  közös  író-
olvasótalálkozók,  könyvbemutatók,  felolvasások,  ifjúsági  és  gyermekprogramok  rendezése 
szerepel.
Az iskolákkal való kapcsolat által közös szünidei programokat (olvasótáborokat, kézműves 
foglalkozásokat, baráti találkozókat) szerveznek.
Az  együttműködés  fontos  elemeként  kezelik  a  tapasztalatcseréket  a  könyvtárosok  között, 
közös szakmai rendezvények, programok szervezését.

2008-ban a könyvtár által megvalósított programok:
Könyvtárunk  2008-ban  kötötte  meg  együttműködési  megállapodását  a  lendvai  kétnyelvű 
általános  és  középiskolával.  Programegyeztető  megbeszélések  valósultak  meg  a  lendvai 
iskolai,  a muraszombati  és  a jennersdorfi  könyvtárakkal.  A lendvai kétnyelvű általános és 
középiskolai  tanulók  részt  vettek  a  Móra  vers-  és  prózamondó versenyen.  Megvalósult  a 
könyvtárközi  kölcsönzés  mindkét  irányban  a  Muraszombati  Területi  és  Tanulmányi 
Könyvtárral. A bibliobusz rendszeres (havonkénti) magyarországi útvonala Szentgotthárdot is 
érinti.  Megvalósult  a  szlovén  folyóirat-támogatás  könyvtárunk  és  a  Rába-vidéki  iskolai 
könyvtárak számára, valamint a rendszeres hírlevél-kapcsolat a jennersdorfi könyvtárral.

Meg nem valósult programok 2008-ban:
A tervezett előadó elfoglaltsága miatt nem került sor előadások szervezésére a muraszombati 
könyvtár magyar estjeire. Ugyancsak elmaradt a könyvtárosok tanulmányútja a muravidéki 
könyvtárakba (a muraszombati könyvtárnál jelentkező okokból).
Költségvetési  és  pályázati  forrás  hiányában  elmaradt  a  jennersdorfi  alsó  tagozatosok 
meghívása a nyári szentgotthárdi olvasótáborba.
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Végezetül elmaradt a jennersdorfi tanulók bekapcsolása gyermekkönyvtárunk rejtvényfüzet-
pályázatába,  mivel  a  jennersdorfi  könyvtár  egyelőre  nem  tudta  felvállalni  a  tanulók 
„mozgósítását”.

A könyvtár külkapcsolati terve 2009-re:
A könyvtár idei tervei között szerepel a muraszombati és a lendvai könyvtárral közös szakmai 
programok  szervezése  elsősorban  az  ifjúság  olvasáskultúrájának  fejlesztésére,  közös 
olvasásnépszerűsítő programok szervezése.
További  terv  a  muraszombati  könyvtárral  való  kapcsolat  kihasználása  könyvtárközi 
kölcsönzésre és kölcsönös szakmai tapasztalatcserére.
A könyvtár  továbbra  is  ápolni  kívánja  kapcsolatait  a  határon  túli  magyar  közösségekkel 
(lendvai kétnyelvű általános és középiskola, muraszombati könyvtár), valamint a jennersdorfi 
könyvtárral.  Tervezi  szakmai  tanulmányutak  és  tapasztalatcserék  szervezését  szlovén  és 
osztrák könyvtárosok részvételével – a pályázati lehetőségektől függően.

3.7. Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Szentgotthárd Város Fúvószenekara:
A fúvószenekar 2008-ban tervezte az izolai zenekar meghívását a Szentgotthárdi Történelmi 
Napokra,  azonban  az  együttes  nem  tudott  eljönni  Szentgotthárdra.  2009  tavaszára  a 
Szentgotthárd  Fúvóskultúrájáért  Egyesület  nyújtott  be  pályázatot  az  NCA  pályázatára, 
azonban nem kapott támogatást. Egyéb meghívása nem volt a zenekarnak 2008-ban.
A 2009. augusztus 2-án megrendezésre kerülő Fúvószenekari Találkozón külföldi együttesek 
is részt vesznek: a jennersdorfi fúvószenekar és egy szlovéniai együttes (szervezése most van 
folyamatban).
Az  ausztriai  St.  Ruprecht-ben  folytatódik  2009.  augusztus  9-én  a  Rábamenti  Városok 
Fúvószenekari Találkozója, melyen zenekarunk is részt vesz, 2009. szeptember 19-én pedig a 
heiligenkreuzi fúvószenekari találkozón vesz részt a zenekar.
Testvérvárosi együttes meghívását idén nem tervezik, mivel pályázati úton nem nyertek rá 
támogatást. A Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület azonban idén is benyújtja pályázatát 
az  NCA  felé,  melyben  többek  között  szerepel  a  2009-2010-es  pályázati  időszakban 
nemzetközi találkozó megszervezése.

Szentgotthárd Város Énekkara:
A Szentgotthárd  Énekegyesület  pályázati  támogatásával  a  kórus  bemutatta  Mozart:  Missa 
Brevis  című  művét  az  ausztriai  Lessnitzhöhe  kórusával  közösen  Szentgotthárdon  és 
Lassnitzhöhe-ban. 2008. október 4-én a hagyományos kórustalálkozó keretében vendégünk 
volt a Maribori Svoboda Vegyeskar, valamint a testvérvárosi kapcsolatok keretében a tarvisiói 
Valcanale kórus. A december 13-ai Adventi hangversenyen ausztriai kórusok vettek részt.
A  2009.  október  3-4-re  tervezett  Zene  Világnapi  Kórustalálkozón  az  énekkar  szeretné 
vendégül látni a testvérváros Izola kórusát. Ezen kívül meghívása van az együttesnek 2009 
szeptemberében  Nagyváradra,  valamint  Pozsonyeperjesre.  Az  adventi  időszak 
hangversenyeire  szintén  tervezik  külföldi  –  ausztriai  –  együttes  meghívását,  aminek  a 
szervezése folyamatban van.
További információk olvashatók még a következő alpontban, a Civil Fórum anyagán belül, a 
Szentgotthárd Énekegyesület beszámolójában.

Városok Határon Átnyúló Együttműködési Programja: 
Két éve dolgozunk ebben a szövetségben, aminek eredménye lehet egy sikeres INTERREG 
pályázat. Ennek keretében először egy szoros együttműködés került kiépítésre a kelet-stájer, 
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kelet-szlovéniai  valamint  a  délnyugat-magyarországi  határrégiók  városai  között,  melynek 
célja, hogy közösen alakítsák ki a jövőt, a következő célokat tűzve maguk elé: fenntartható 
partnerség, helyzet közös elemzése, tapasztalatcsere, közös stratégia kidolgozása a határrégió 
városainak közös jövőorientált pozícionálása érdekében. E projekt partnerei olyan városok, 
melyek gócpontok és Vas, Zala, Maribor, Graz között találhatók.

Túralovaglás az osztrák-magyar termálfürdők területén:
A fenti címmel pályázatot adtunk be a 2007-2013 közötti Ausztria –Magyarország Határon 
átnyúló Együttműködési Program keretében az RC Pferdespostzentrum Reithof Thermenland 
(Bad  Blumau)  nevű  céggel.  Ennek  a  projektnek  a  célja  a  termálfürdők  már  meglévő 
különlegességeinek  egymással  való  összekapcsolása,  új  turisztikai  termékek  létrehozása 
elsősorban a wellness területén – lett volna. Azonban nem volt sikeres a projekt. Az osztrák 
partnerek  2009-ben  újra  be  szerették  volna  adni  a  pályázatot,  azonban  a  Pannon  Kapu 
Kulturális Egyesület nem tudja biztosítani a megváltozott pályázathoz az önerőt.

3.8. A Szentgotthárdi Civil Fórum beszámolója tagjainak külkapcsolatairól

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete:
Az  egyesület  Lendva  nyugdíjas  pedagógusaival  vette  fel  a  kapcsolatot  2007-ben.   Ez  a 
kapcsolat nem folytatódott, mert anyagi forrás hiánya miatt nem tudták őket visszahívni.

Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub:
A klubnak a Jennersdorfi Nyugdíjas Egyesülettel és a Muraszombati Nyugdíjas Egyesülettel 
van kapcsolata. Évente 2-3 alkalommal találkoznak közös rendezvények, bicikli-, gyalogtúra, 
teke, sakk programok alkalmával.

Városi S  portegyesület:  
A sportegyesületnek hivatalosan nincs külkapcsolata, de a szakosztályok baráti kapcsolatokat 
ápolnak Szlovénia és Ausztria felé is (futók, teke, lurko-foci).

Szentgotthárd Énekegyesület:
Az egyesület az elmúlt öt évben számos belföldi és határon túli civil szervezettel alakított ki 
és tart fenn kapcsolatot.  A kapcsolatfelvétel keretében felkutattak és meghívtak énekkarokat, 
hangverseny keretében bemutatkoztak a város közönségének, közös kirándulásokat, ebédeket, 
vacsorákat szerveztek, ezáltal fűzték szorosabbra a kapcsolatot. A kapcsolat folytatásaként a 
szentgotthárdi egyesület tett látogatást a partner kórusoknál.
Külföldi kapcsolataik:
Ausztria – Lassnitzhöhe templomi kórus – több közös rendezvényük volt már. Jelenleg közös 
művet (Mozart: Missa Brevis) készülnek előadni 2009. április 13-án Lassnitzhöhe-ben, május 
25-én pedig a szentgotthárdi barokk templomban. A program „Hitvallással a nemzetközi civil 
kapcsolatokért”c. pályázat keretében valósul meg.
Szlovákia – Somorjai HÍD Kórus, Dunaszerdahelyi Szent György Kórus, pozsonyeperjesi Kis 
Duna Kórus  – a  közös  programok a  „Határon  túli  magyar  civil  kapcsolatok”  címen kiírt 
pályázatok  keretében valósultak  meg a  2005-2007.  években.  A Somorjai  HÍD Kórus  egy 
2009. október 9-11-re tervezett találkozóra hívta meg énekkarunkat.
Szlovéniai  testvérvárosunk,  Izola  Férfi  karával  tartanak fenn kapcsolatot,  2006-ban hívták 
meg őket Szentgotthárdra és 2007. májusában a szlovének viszonozták a meghívást. Mindkét 
kórus három napon át vendégeskedett a másiknál, és közös programok keretében ismerkedtek 
egymással.  A  program  NCA  pályázati  keretből  valósult  meg.  A  2009.  október  3-4-én 
megrendezendő Nemzetközi Kórustalálkozóra várjuk ismét a szlovén énekeseket.
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A Nagyváradi Sztárai Mihály Énekkarral 2007-ben vették fel a kapcsolatot. Visszahívásuknak 
énekkarunk még nem tett eleget.
Az énekkar legfontosabb célja volt, hogy tovább folytassa a határon túli civil szervezetekkel 
való kapcsolatfelvételt, ápolja a már kialakult kapcsolatokat, közös rendezvények keretében 
ápolja  nemzeti  kultúránk  kincseit  és  ismerje  meg  más  népek  dalait.  Az  énekkar  kitartó 
munkájának és sikeres pályázatainknak köszönhetően kitűzött céljai maradéktalanul sikerült 
megvalósítaniuk.
Az  Énekegyesület  jelezte,  hogy  a  Nemzetközi  Kórustalálkozó  testvérvárosi  kórusának 
vendéglátásával  kapcsolatos  költségeihez  kér  támogatást  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi és Sport Bizottságtól.

Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete: 
Az  1872-ben  alakult  egyesület  jelenlegi  külföldi  kapcsolatait  befolyásolta  a  Trianoni 
határkiigazítás,  mert  a  Szentgotthárd  vonzáskörzetéhez  tartozó  települések  nyugati  része 
Ausztriához került, míg a déli része a Szerb-Szlavón-Szlovén Királysághoz. Az újjá alakult 
egyesület a ’90-es évek elejétől fokozatosan építette ki külföldi partner kapcsolatait, melybe 
segítettek  az  Európai  Uniós  pályázatok  (PHARE-  CBC,  INTERREG  III/A).  Ennek 
megfelelően Ausztriában a következő egyesületekkel tartják a kapcsolatot:

(4) F.F. Neustift, 
(5) F.F. Wallendorf, 
(6) F.F. Mogersdorf,
(7) F.F. Heiligenkreuz

Szlovéniában:
(8) PGD. Černelavci,
(9) PGD. Lemerje,
(10)PGD. Rakičan,
(11)PGD. Slivnica pri Celju

Horvátország:
(12)DVD. Bednja

Szerbia:
(13)DVD. Totovo selo

Az  elmúlt  évben,  október  4-én  közös  gyakorlás  keretében  Felsőszölnökön  vett  részt  az 
egyesület  nemzetközi polgári  védelmi gyakorlaton,  majd november 28-án Szentgotthárdon 
szervezett kiürítési gyakorlatot a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. Ezen kívül horvát 
és szlovén tűzoltókkal  közös zarándoklaton vett  részt  Horvátzsidányban,  a  Peruska  Mária 
Kegyhelyen.
Jelenleg Lendván látogatható egy, a magyar gyerekek rajzaiból nyílt  kiállítás, ami később 
Szombathelyen is megtekinthető lesz.

Polgárőr Egyesület Szentgotthárd:
A polgárőr mozgalom nemzeti  sajátosságából adódik, hogy viszonylag kevés kapcsolódási 
pont  van  a  környékbeli  külföldi  mozgalmakhoz,  de  Ausztriával  és  Szlovéniával  sikerült 
kiépíteni  a  kapcsolatot.  Külkapcsolatuk  egyelőre  egymás  rendezvényeinek  kölcsönös 
látogatásában  nyilvánul  meg,  valamint  a  megyei  szinten  megrendezésre  kerülő  polgárőr 
csapatversenyen képviseltetik magukat a partner szervezeteik. Együttműködőik:
- Burgenlandi Bajtársi Szövetség,
- „SEVER” Rendőri Harci Veterán Szövetség Muraszombati Szervezete.
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Köszönet illeti az intézmények és a civilek beszámolóinak elkészítésében közreműködőket, 
név  szerint:  Kovács  Tiborné  óvodavezető  asszonyt,  Nagy  Emilné  tagintézmény-vezető 
asszonyt,  Kocsisné  Takács  Éva  tagintézmény-vezető  asszonyt,  Csukly  Gergely 
intézményegység vezető urat, Bedics Sándor igazgató urat, Molnár Piroska igazgató asszonyt, 
Szalainé Kiss Edina elnök asszonyt, Cziráky László elnök urat, Kardosné Kovács Márta elnök 
asszonyt, Horváth Tibor alezredes urat és a beszámolóik összeállításában segítségükre levő 
munkatársaikat.

4. Összegzés

Bár  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem kíván  beleszólni  az 
önkormányzat  intézményeinek  és  a  civil  szervezetek  külkapcsolatai  alakításába,  évente 
egyszer  érdemes  beszámolóik  révén  áttekinteni,  hogyan  is  alakultak  ezek  az  elmúlt 
időszakban és milyen tervek vannak az adott évre, hiszen így derül ki, milyen szerteágazó 
nemzetközi  kapcsolatrendszerrel  rendelkezik városunk. Ez a kapcsolatrendszer  nagy érték, 
amit meg kell próbálnunk a lehető legjobban kihasználni tapasztalatok gyűjtésére, egymás 
jobb megismerésére, hasznos, értékteremtő együttműködések elindítására.
A fentiekből levonható az a tanulság is, hogy bár testvérvárosi szerződéseinkbe a gazdasági 
élet területén való együttműködést is mindig megfogalmaztuk, erre mindezidáig nem került 
sor. Testvérvárosi kapcsolataink elsősorban a kulturális együttműködésről szólnak, s mára már 
elsődlegesen  a  civil  szervezetek  (=  a  város  lakóinak)  cserelátogatását  jelentik.  Izola  és 
Tarvisio  esetében  a  diákok  rendszeres  bevonása  a  (sport)kapcsolatokba  (kézilabda  torna, 
sítábor) példaértékű.

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

Határozati javaslat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
külkapcsolatainak 2008. évi alakulásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

2. A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi külkapcsolati tervét 
a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester,

  Pénzes Tibor igazgató,
  Bedics Sándor igazgató,
  Kardosné Kovács Márta, a Szentgotthárd Énekegyesület elnöke

3.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  Testvérvárosok  Találkozója  2010  program 
Szentgotthárdon való megvalósítása érdekében az Európai Bizottság „Európa a polgárokért 
program”-ja  „Testvérvárosok  polgárainak  találkozói  2007-2013”  pályázati  típusára 
benyújtandó pályázati dokumentum elkészítése céljából munkacsoportot hoz létre, melynek 
tagjai:
- az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke,
- a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke,
- a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának EU integrációs és pályázatíró csoportja,
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- a Szentgotthárdi Civil Fórum delegáltja,
- a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményegység vezetője,
- a III. Béla Szakképző Iskola igazgatója,
- a Jogi és Koordinációs Iroda vezetője,
- …

Határidő a pályázat elkészítésére: 2009. október 19.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  Huszár Gábor, az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke
  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2009. március 16.

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

113



Szentgotthárd Város Önkormányzatának
2009. évi külkapcsolati terve

Testvérvárosi kapcsolataink ápolásához szükség van a személyes találkozók szervezésére. 
Ez a kapcsolatok kialakulása idején még zömében politikai delegációk találkozóit jelentette. A 
testvérvárosi  szerződések megkötésével  és  az idő előrehaladtával  azonban egyre inkább a 
polgáraink, civil szervezeteink közötti kapcsolatokra helyezzük a hangsúlyt. Ez a folyamat 
már  mindhárom  élő  testvérvárosi  kapcsolatunknál  (Tarvisio,  Walldürn,  Izola)  elindult  és 
működőképesnek tűnik. Szükséges azonban az önkormányzati szintű kapcsolatok ápolásához 
az is, hogy a szentgotthárdi delegációkat – legyenek azok a városi énekkar vagy a kézilabdázó 
diákjaink stb. – mindig elkísérje a képviselő-testületünk legalább egy tagja is. Ugyanígy a 
meghívott  külföldi  partnerek  fogadásánál  nélkülözhetetlen,  hogy  önkormányzatunk 
képviselőjével is találkozzanak vendégeink.

A fentiek alapján kiutazási és fogadási tervünk a 2009. évre:

Kiutazás
Város Civil partner, intézmény Esemény Időpont

Izola Szentgotthárdi Tigrisek 
(SZOI)

Eurofest Nemzetközi 
Kézilabda Fesztivál 2009. július

Tarvisio SZOI Vörösmarty Mihály 
Gimnázium Sítábor 2009. december 

vagy 2010. január

Fogadás
Város Meghívott Civil partner,  

intézmény
Esemény Időpont

Izola Izola Város 
Férfi Kara

Szentgotthárd 
Város Énekkara, 

Szentgotthárd 
Énekegyesület

Zene Világnapi 
Nemzetközi 

Kórustalálkozó
2009. október 3-4.

Delle, 
Petrila, 

Tarvisio, 
Walldürn, 

Izola

testvérvárosaink 
asztalos 

szakmunkás 
tanulói és 
kísérőik

III. Béla 
Szakképző 
Iskola és 

Kollégium

Nemzetközi 
Asztalos Verseny

2009. október-
november

Külkapcsolataink – elsősorban testvérvárosi kapcsolataink – ápolása céljából az Oktatási, 
Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  a  rendelkezésére álló  500,-  e/Ft-os  keretből 
gazdálkodhat (mely keretet  azonban nem csak a  külkapcsolatok ápolására használhat  fel). 
Civil partnereinknek az eseményeket megelőzően kell a Bizottság felé kérelemmel fordulniuk 
a konkrét támogatási összegre vonatkozóan, melyben a találkozó tervezett költségvetését is be 
kell mutatniuk.

Testvérvárosainkkal  való  kapcsolatunk  további,  finanszírozást  nem igénylő  eleme,  hogy 
figyeljük  egymás  internetes  portálját,  és  elektronikus  levelek  útján  tartjuk  egymással  a 
kapcsolatot.

Jelen dokumentumot a Képviselő-testület az …/2009. sz. határozatával fogadta el.

Szentgotthárd, 2009. március 25.
Viniczay Tibor
  polgármester
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. március 25-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 2008.  évi  gazdálkodásáról  az  alábbi  tájékoztatást 
adom:

I.
Az önkormányzati feladat-ellátás általános értékelése

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodása keretében ellátta az önkormányzati 
törvény által meghatározott kommunális, egészségügyi, szociális, oktatási, közművelődési és 
igazgatási feladatokat, valamint az SZMSZ-ben meghatározott önként vállalt feladatokat.

A  kommunális  jellegű feladatokat megállapodás alapján az Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalat végezte. Szilárd hulladék-szállításra a MÜLLEX Kft.-vel, temető fenntartásra a Vas 
Megyei Temetkezési Vállalattal volt szerződésünk.

Az egészségügyi ellátásban 3 fő háziorvos és 2 fő házi gyermekorvos vállalkozói formában, 1 
fő  háziorvos,  pedig  közalkalmazottként  látta  el  az  alapellátást,  továbbá  biztosítottuk  a 
védőnői  szolgálat  és  a  fogászati  szakellátás működtetését  az  önkormányzati  fenntartású 
Rendelőintézet keretein belül. 

Az építéshatósági-, gyámügyi-, és okmányirodai feladatokat az orvosi ügyeleti ellátást körzeti 
tevékenységként végeztük.

A  közművelődési  feladatokat a  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  fenntartásával,  valamint 
közművelődési  megállapodás  alapján a  Pannon Kapu Kulturális  Egyesület  útján láttuk el. 
2008. évben vállalkozási szerződés alapján működtettük a Kossuth Filmszínházat.

Szintén megállapodás alapján a Tótágas Közalapítvány útján biztosítottuk a három éven aluli 
gyermekek bölcsődei ellátását.

Az  Önkormányzat  önként  vállalt  feladatként  végzi  a  középiskolai  oktatást  és  kollégiumi  
ellátást a III. Béla Szakképző Iskola intézmény fenntartásával. 
További önként vállalt feladat a  szakorvosi ellátás,  melyet a Rendelőintézet keretein belül 
biztosított az Önkormányzat.
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II. 
Társulási szinten ellátott feladatok

2008. évben Szentgotthárd Város Önkormányzata az alapfokú oktatás-, és nevelés, valamint a 
szociális  alapellátási feladatokat  társulási  formában,  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban : Társulás) útján látta el.
A  Társulás  fenntartása  alatt-,  és  a  Társulási  megállapodásban  rögzített  feltétek  szerint 
működött a szentgotthárdi székhelyű és Önkormányzati alapítású:
-  Játékvár  Óvoda,  ahol  az  óvodai  nevelést  biztosítottuk  –  az  egész  kistérség  számára 
hozzáférhetően,
-  a  Szentgotthárdi   Integrált   Általános  Iskola,  Gimnázium és  Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  keretein  belül  láttuk  el  az  alapfokú  oktatást,  alapfokú  művészetoktatást  – 
zeneművészeti és képzőművészeti ágon-, valamint gimnáziumi oktatást,
-  a  Városi  Gondozási  Központ  útján  biztosítottuk  a  szociális  információs  szolgáltatást,  a 
szociális  étkeztetést,  a  házi  segítségnyújtást,  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást,  az 
időskorúak nappali ellátását, valamint az időskorúak átmeneti elhelyezését, ill. gondozását, a 
támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai ellátást,
-  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  keretein  belül  láttuk  el  a  családsegítést,  a 
gyermekjóléti szolgáltatást, valamint az adósságkezelési szolgáltatást a rászorulók részére.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás intézményfenntartóként és 
szervező  tevékenységével  egyaránt  végzett  közszolgáltatásokat  2008.  évben,  mind 
Szentgotthárd, mind pedig a Kistérség települései számára: 

1. Intézmény fenntartásával látta el 
az oktatás – nevelés területén:
- az  óvodai nevelést: Játékvár Óvoda Szentgotthárd, Kerekerdő Óvoda Rönök, 

Tapsifüles  Óvoda  Gasztony,  valamint  a  szentgotthárdi  óvodában 
foglalkoztatott logopédus útján a logopédiai ellátást,

- alapfokú  oktatást látta  el  a  Szentgotthárdi  Integrált  Általános  Iskola, 
Gimnázium  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény,  amely  intézményben 
foglalkoztatott pedagógus végzi a gyógy-testnevelést,

a szociális-, és gyermekjóléti területen:
- szociális  alapellátásként  a  házi  segítségnyújtást,  támogató  szolgálatot,  

közösségi  ellátást, jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást: Városi  Gondozási 
Központ Szentgotthárd,

- szociális-,  és gyermekjóléti  alapellátásként a  családsegítést  és gyermekjóléti  
szolgáltatást: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd

2. Szervező tevékenységével biztosította:
- a Rendelőintézet Szentgotthárd irányításával az orvosi ügyeleti ellátást,
- a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban foglalkozatott belső ellenőr útján a 

belső ellenőrzési tevékenységet
- a Móra Ferenc Városi Könyvtár irányításával a mozgókönyvtári szolgáltatást,
- a  Berzsenyi  Dániel  Főiskola  Pedagógiai  Szolgáltató  Központjával  kötött 

megállapodás útján a nevelési tanácsadást.

A Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal végzi.
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Kiemelten fontos Szentgotthárd Város Önkormányzata számára a közszolgáltatások jelentős 
részének  többcélú  társulás  útján  történő  ellátása,  ill.  megszervezése,  mivel  a  társulási 
formában  történő  feladatellátás  az  önkormányzat(ok)  számára  költséghatékonyabb  és 
magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtását tették lehetővé 2008. évben is. 

A Társulás útján biztosított közszolgáltatások központi finanszírozása a következők szerint 
alakult:

Normatív támogatás jogcíme: Költségvetési támogatás 
(felhasználási  kötöttség 
nélkül  /  felhasználási  
kötöttséggel) /Ft

Kiegészítő normatíva (Társulási  
feladatellátáshoz  kapcsolódó 
támogatás költségvetési törvény 
VIII. melléklet szerint) /Ft

Házi segítségnyújtás 13.300.000 3.850.000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 990.000 1.040.000
Átmeneti elhelyezést bizt. ellátás 8.400.000
Nappali int.ellátás 8.400.000
Szociális étkeztetés 12.308.000
Támogató szolgálat 8.000.000 3.500.000
Közösségi ellátás 6.000.000 2.300.000
Családsegítés és gyermekjóléti szolg. 11.938.480 7.936.640
Óvodai nevelés 70.805.000
Alapfokú isk.okt. 183.724.667
Középfokú isk.okt. 47.409.833
Alapfokú művészetoktatás 19.538.333
Napk.,bejáró,étk.és,tankönyvtám…TKT bej. 21.897.466 38.560.000
Intézményi társ. óvodájába, iskolájába bejáró 10.635.000
Ped.szakszolgálat 2.040.000
Ped-szoc.továbbképzés 1.634.000
Társulás munkaszervezet támogatás 20.000.000
Mozgókönyvtári feladatellátás 18.200.000
Belső ellenőrzési feladellátás 4.500.000
Iskolabusz szolgáltatás 4.366.000
Összesen: 423.346.779 107.926.000

A költségvetési törvény által a társulási szinten történő feladatellátás normatíva útján történő 
többletfinanszírozása, a társulások szélesebb pályázati lehetőségei, valamint az a tény,  hogy a 
Társulást nem sújtja a jövedelem differenciálódás mérséklése miatt elvonás mindenképpen 
eredményesnek tekinthetjük városunkban a közszolgáltatások finanszírozása szempontjából is 
a 2008. évet. 

III.
Többéves kihatással járó feladatok

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai között 2008. évben az un. „Barokk út 
kulturális turizmus fejlesztése” c. projektet kell megemlíteni. A projekt finanszírozása részben 
pályázati  forrásból  valósult  meg. (Az V. Pályázati  tevékenység és Európai  Uniós források 
felhasználása c. fejezetben is kitérünk rá.) A projekt teljes költsége 49.480 e/Ft, melyből 2008. 
évben  16.143  e/Ft  került  felhasználásra.  A  pályázati  célok  megvalósítása  2006.  évben 
kezdődött  és  2008.  évben  fejeződött  be,  azonban  sem a  2008.  évi,  de  még  a  2007.  évi 
pályázati támogatást sem kapta meg Önkormányzatunk, - annak ellenére, hogy az elszámolási 
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kötelezettségeinket  határidőben  teljesítettünk  -  ami  az  egyébként  is  komoly  likviditási 
problémáinkat csak fokozta.
A több éves kihatással járó feladat volt 2008. évben az Élményfürdőhöz vezető út, parkoló 
építés és kapcsolódó munkái. A beruházás 2007. évben kezdődött, 2008. évben 60.901 e/Ft-ot 
fordítottunk  erre  a  célra.  Az  építési  munkák  2009.  évben  befejeződnek,  ill.  a  pénzügyi 
rendezés is meg fog történni. A projekt 2008. évi kifizetéseit hitelből finanszíroztuk, melynek 
törlesztésére 2009. évben kerül sor.

IV.
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

2008. évben az Önkormányzat követett támogatást:
• az  ellátottak  térítési  díjának,  illetve  kártérítésének  méltányossági  alapon  történő 

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

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

nem biztosított; 
• helyiségek,  eszközök  hasznosításából,  származó  bevételből  nyújtott  kedvezmény, 

mentesség jogcímen közvetett támogatást nem biztosított;
• egyéb  jogcímen  közvetett  támogatást a  talajterhelési  díj  fizetésére  nem  kötelezett 

ingatlantulajdonosok  esetén  az  igazolt  folyékony  hulladék  elszállításai  díj  53  %-ának 
megfelelő  mértékben  biztosított az  Önkormányzat,  amely  2008.  évben  298  e/Ft-ot 
jelentett.  Egyéb  kedvezményről  vagy  kölcsön  elengedésről  az  Önkormányzat  nem 
rendelkezett.

V.
Pályázati tevékenység  és az Európai Uniós források felhasználása

Szentgotthárd Város Önkormányzat 2008. évben is törekedett a pályázati lehetőségek minél 
szélesebb körben történő kihasználására. 
A 2008. évi pályázatokat, azok jellemzőit,  hazai és Európai Uniós forrásból finanszírozott 
projekteket elkülönítetten az alábbi táblázatban mutatjuk be. 
(A  táblázat  kizárólag  tájékoztató  jelleggel  tartalmazza  a  St.  Gotthard  Spa  &  Wellness 
Termálfürdő  külső  fejlesztését  célzó  strandsportágak  infrastrukturális  fejlesztésére  kiírt 
pályázatot, ahol ugyan nem az Önkormányzat volt a pályázó, de Hivatalunk készítette elő, ill. 
nyújtotta be a pályázati anyagot.)
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1.) Hazai forrásból megvalósult pályázatok (CÉDE, TEUT stb.)

Pályázat kódja,
kiírója, beadási 
határideje, Kt 

határozat száma

Pályázat neve, címe
Projektköltség Támogatás Saját erő 

Megjegyzés

Környezetvédelmi és 
Vizügyi Minisztérium 
71/2008. sz. KT 
határozat

2008 évi felhívása az 
illegális hulladéklerakók 
felszámolásának 
támogatására - 
Szentgotthárd illegális 
hulladéklerakóinak 
felszámolása

6.929.056,- Ft 5.000.000,- Ft

1.413.030,-Ft 

Természetbeni 
hozzájárulás:
516.026,- Ft

Az illegális hulladéklerakók 
felszámolása szakfeladatra 
felajánlott SZJA 1 %-ból 
megvalósult program

NYD-TEÚT 2008
106/2008

Rábakethely városrészen 
útburkolat felújítás II. 20.805.816,-Ft 9.000.000,- Ft 10.805.816,-Ft

NYD-CÉDE 2008
108/2008

Pável Ágoston lakótelepi 
játszótér felújítása 7.000.000,- Ft 4.200.000,- Ft 2.800.000,- Ft

NYD-CÉDE 2008
108/2008

Várkerti játszótér II. 
ütemmel való bővítése 7.000.000,- Ft 4.200.000,- Ft 2.800.000,- Ft

A strandsportágak 
infrastrukturális 
fejlesztésére
SPO-SIF-08

Strandfoci pálya építése a St. 
Gotthard Spa & Wellness 
termálfürdőben

A pályázó: St. Gotthard 
Spa & Wellness

Nettó: 7.394.280,- Ft Nettó: 
3.500.000,- Ft

Nettó:
 3.894.280,- Ft

A pályázat megvalósítása 2009. 
évben.
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2008-TU-NYD-1
A Nyugat-Dunántúli 
turisztikai régióban 
megvalósuló turisztikai 
termékfejlesztés 
támogatása
197/2008

„JÁRD KÖRBE!”
A Hársas-tó nyugati parti 
sétaútvonalának kialakítása 
és kitáblázása

4.000.000,- Ft 2.000.000,- Ft 2.000.000,- Ft A pályázat megvalósítása 2009. 
évben.

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ
KKK KÖZL-BIZT-
2007
274/2007.sz.
Képv.test. hat.

Szentgotthárd-Jakabházán 
sebességkijelző berendezés 

telepítése
2.431.498,Ft 2.188.348,-Ft 243.150,-Ft

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ 
(KKK KÖZL-BIZT-
2008/2.)
Pályázat 
közlekedésbiztonsági 
beavatkozásra
200/2008

Gyalogosok védelmének 
növelése Szentgotthárdon

1.sz. projekt:
4.928.000,- Ft

4.435.200,- Ft 492.800,- Ft A pályázat megvalósítása 2009. 
évben.

109/2008. (VIII. 27.) 
FVM rendelet az egyes 
erdészeti közcélú 
feladatok csekély 
összegű (de minimis) 
támogatásáról

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

2.237.800,-Ft 0,- Ft

Virágos Magyarország 
Környezetszépítő 
versenyen való részvétel
105/2008

A Város-  és  Faluvédők  Szövetsége 
Emléklapjában részesült a város
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1) EU forrásból megvalósult pályázatok

Pályázat kódja,
kiírója, beadási 
határideje, Kt 

határozat száma

Pályázat neve, címe Projektköltség Támogatás Saját erő Megjegyzés

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

Informatikai struktúra 
fejlesztése a szentgotthárdi 
III. Béla Szakképző 
Iskolában

8 tantermi 
csomag

1 alkalmazás 
szerver csomag

Nem szükséges 

Még nincs eredmény

CHIRON (Szentgotthárd 
a magyarországi barokk 
út kapuja)
224/2206. sz. 
Képv.test. hat.

INTERREG IIIB CADSES 51.000.000.-Ft 38.250.000.- Ft 12.750.000.- Ft 2006. évben kezdődött 2008. 
évben fejeződött be a projekt.
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VI.
Belső ellenőrzési tevékenység

Az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatát a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott belső ellenőr útján 
látta el. 
A  foglalkozatott  belső  ellenőr  -  a  Társulási  megállapodásban  rögzítetteknek  megfelelően  -  végzi 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai részére is a belső ellenőrzési 
feladatokat.
Szentgotthárd tekintetében lefolytatott ellenőrzések részletes ismertetése év közben a Képviselő-testületi 
üléseken megtörtént. A belső ellenőr éves munkájáról szóló összefoglaló jelentés az előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képezi.

2008. évben a belső ellenőr által lefolytatott munkaterv szerinti ellenőrzések a következők voltak: 

- Munkakör elemzés Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalában 
- A Normatív Állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése
- Vagyongazdálkodás vizsgálata Szentgotthárdon 
- A Pannon Kapu Kulturális Egyesület számára nyújtott Önkormányzati támogatások ellenőrzése
- Utóellenőrzés (Az elmúlt két év ellenőrzéseinek utóellenőrzése)
- A Thermal – Projekt ellenőrzése
- FEUVE rendszer vizsgálata
- Központi Költségvetésből finanszírozott pénzbeli szociális ellátások információ szolgáltatása a 

pénzügyi iroda felé
-

A képviselő-testület, valamint a jegyző által elrendelt ellenőrzések:

- A „0”. évfolyamos képzés ellenőrzése
- A Pannon Kapu Kulturális Egyesület finanszírozásának ellenőrzése
- A III. Béla szakképző Iskola feladatellátásának vizsgálata
- Az Intelligens Önkormányzati Intézményrendszer lehetőségeinek vizsgálata

A képviselő-testület által még jóvá nem hagyott ellenőrzési jelentések:

- A Thermal - Projekt ellenőrzése
- Központi Költségvetésből finanszírozott pénzbeli szociális ellátások információ szolgáltatása a 

pénzügyi iroda felé

VII.
FEUVE

 (Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés)

2008.  évben  a  FEUVE  szabályzatnak  és  egyéb  belső  szabályzatainknak  megfelelően  a 
kötelezettségvállalás,  utalványozás,  ellenjegyzés  érvényesítés  folyamatai  dokumentáltak,  ellenőrzöttek 
voltak.
Az  intézményvezetők  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  217/1998.  Korm.  rendelet  23.  sz. 
melléklete  szerinti  nyilatkozataikat,  a  FEUVE  rendszer  működtetésére  vonatkozóan   szöveges 
beszámolójukhoz benyújtották a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájához. (Hivatkozott nyilatkozatokat 
nem csatoljuk az előterjesztéshez, azokat a Pénzügyi Irodán meg lehet tekinteni.)
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Az éves gazdálkodást általánosan a következők jellemezték:

- A  központi  támogatás  egy  részének  elvonása  és  a  reálértéken  egyre  csökkenő  központi 
finanszírozás,  a  jelentősen lecsökkent  helyi  adó bevételek miatt  rendkívül visszaszorított  volt  a 
gazdálkodás, elsősorban a működés finanszírozását tudtuk biztosítani.

- Intézményeinkben biztosítva volt a személyi és a legalapvetőbb működési kiadásokhoz szükséges 
fedezet.

- A tervezett beruházások részben valósultak meg.
- Működési bevételi tervezetünket összességében 99,3 %-ra teljesítettük.
- Az év folyamán 189.476 e/Ft folyószámla hitelt vettünk fel.

Az  elmúlt  évben  az  önkormányzatnak  100  %-os  tulajdonában  volt  három  gazdasági  társaság  és  öt 
gazdasági társaságban különböző mértékben voltunk tulajdonosok.

VIII.
Bevételi források és azok teljesítése

Költségvetés eredeti előirányzata: 2.136.386 e/Ft
Költségvetés módosított előirányzata: 2.449.407 e/Ft
Teljesítés (függő-, átfutó-,  kiegyenlítő  
bevétel nélkül)             2.302.873 e/Ft
Teljesítés % (függő-, átfutó-,  kiegyenlítő  
bevétel nélkül)        94,02 %

Központilag szabályozott bevételek:

Jogcím: Eredeti elői. (e/Ft) Mód.  előir.(e/Ft) Teljesítés (e/Ft) Teljesítés %
Normatív állami támogatás 231.583 231.583 231.583 100,0
Központosított előir.-k 16.665 56.281 56.281 100,0
Normatív kötött felh. tám.
   Ktgv. tv. szerint
   Tervezhető támogatás

5.703
48.927

6.689
46.223

6.689
46.223

100,0
100,0

Egyéb központi támogatás 325.924 325.924 100,0
Összesen: 302.878 666.700 666.700 100,0
SZJA helyben maradó r. 97.754 97.754 97.754 100,0
Jöv. diff. miatti elvonás - 47.600 -23.197 - 23.197 100,0
Összesen (tényleges bev.): 353.032 741.257 741.257 100,0

A központilag  szabályozott  bevételek  a  költségvetés  bevételeinek  32,2  %-át  jelentették.  A viszonylag 
magas  (teljesítési)  arányt  a  központi  támogatásként  a  2054/2008.  sz.  Kormányhatározat  alapján  a 
szentgotthárdi  fürdőfejlesztéssel  kapcsolatos  önkormányzati  támogatás  címén  kapott  300  e/Ft-t 
eredményezte.
Normatív  állami  hozzájárulás  és  a  kötött  felhasználású  előirányzatok  elszámolása  a  tényleges 
feladatmutatók szerint megtörtént, járandóságunk 7.615 e/Ft. Jövedelem-differenciálódás mérséklése címén 
420 e/Ft illeti meg az önkormányzatot. 

Központosított  előirányzatból a költségvetési  törvénynek megfelelően igénylés, ill.  pályázat alapján,  az 
alábbi jogcímeken részesült az önkormányzat összesen 56.281 e/Ft támogatásban:
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Központosított előirányzat: Teljesítés (Ft)
Lakossági közműfejlesztés támogatása 30.000,-
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 1.380.836,-
Helyi kisebbségi önkormányzatok műk. ált. tám. 2.354.379,-
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő tám. 512.000,-
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolatódó kiadások támogatása 193.000,-
2006. évi jöv.diff. mérséklésnél beszámítással érintett önk. tám. 16.906.565,-
Települési Önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi útjainak felújítása tám 5.349.355,-
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.240.000,-
Közoktatás fejlesztési célok támogatása 8.829.200,-
Vizitdíj visszatérítésének támogatása 49.500,-
Nyári gyermekétkeztetés 451.500,-
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 18.984.940,-
Összesen: 56.281.275,-

Egyéb központi  támogatás  címén 325.923.635,-  Ft  támogatásban részesült  az  Önkormányzat,  melynek 
jogcímek szerinti megoszlását az alábbiakban részletezzük:

Egyéb központi támogatás: Teljesítés (Ft)
2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása 15.350.495,-
Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása 300.000.000,-
Helyi önk.k által fenntartott ktgvetési szerveknél fogl.k eseti kereset-kiegészítése 6.560.400,-
Előrehozott öregségi nyugdíjjog. miatti ktiszv. felmen.hez kapcs. kifiz. tám. 4.012.740,-
Összesen: 325.923.635,-

Jövedelem-differenciálódás miatti elvonás:
Az önkormányzatok a jövedelem-differenciálódás mérséklése címén elvonásra tervezett előirányzat 47.600 
e/Ft volt, a módosított előirányzat 23.197 e/Ft, a tényleges elvonás  23.197 e/Ft.

Működési bevételek:
-Intézményi működési bevételek:  141.233 e/Ft
A bevételek jelentős részét  az élelmezést nyújtó intézmények 
térítési díj bevételéből, helységek bérbeadásából, ill. a Hivatalhoz
tartozó szakfeladatokon levő bevételek, valamint  a nem lakás 
célú helyiségek bérleti díja jelenti.
A bevételi teljesítés 115 %.

-Önkormányzatok sajátos működési bevétele:   802.382 e/Ft
Helyi adók:
kommunális adó:        8.098 e/Ft
A vállalkozások  éves viszonylatban
3.374 fő dolgozó után fizettek adót.
Idegenforgalmi adó:                 5.646 e/Ft
A (módosított előirányzathoz képest)
a teljesítés 141,2  %.
iparűzési adó:             662.686 e/Ft
A teljesítés 95,3 %.   

Bírságok, pótlékok:     2.083 e/Ft
Talajterhelési díj:                                        1.489 e/Ft

Átengedett központi adók:  
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SZJA helyben maradó része 97.754 e/Ft
Jövedelemkülönbség mérséklése          - 23.197 e/Ft
Gépjárműadó (a bev. telj. 106,3 %.):                47.823 e/Ft

Támogatások: 666.700 e/Ft
Az önkormányzat központi forrásból származó
normatív módon igényelt és normatív kötött
felhasználású támogatásokat teljes egészében 
megkapta. A normatív támogatásoknál az
Önkormányzatot még 7.615 e/Ft illeti meg.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel:   23.207 e/Ft
-Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.           7.074 e/Ft
melyből ingatlan értékesítés bevétele 6.902 e/Ft,
földterület értékesítés bevétele 172 e/Ft
-Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétele          16.041 e/Ft
Önkormányzati lakásértékesítésből 225 e/Ft 
bevétel származott, lakótelek, üzleth. ért.ből 
6.742 e/Ft, ami  a tervezett bevétel 67,4 %-a,
önkorm.vagyon üzemelt.-, koncesszióból származó
bevétele 9.074 e/Ft. 

-Pénzügyi befektetések bevételei:                92 e/Ft
Az önkormányzati részvétellel működő
vállalkozások osztalékfizetése.  

Támogatás értékű bevétel: 180.999 e/Ft
 -Támogatás értékű működési bevétel: 173.639 e/Ft
Társadalombiztosítási alaptól egészségügyi
alap-, és betegellátás finanszírozására tervezett
előirányzat, ill. a vizitdíj bev.                         125.376 e/Ft
Önkormányzatoktól      6.168 e/Ft
Önkormányzatoktól Kisebbségi Önk.         300 e/Ft
Önkormányzatoktól Részintézm.         941 e/Ft
Többcélú Kistérs. Társ. Munkacsop.      15.634 e/Ft
Többcélú Kistérs. Társ. Könyvtári fin.      6.376 e/Ft
Többcélú Kistérs. Társ. Részintézm      3.360 e/Ft
Elkülönített állami pénzal.tól      1.763 e/Ft
Elkülönített állami pénzal.tól III. Béla Sz.         811 e/Ft
Fejezeti kez. előirányzattól    12.394 e/Ft
Fejezeti kez. előirányzattól Részint.         430 e/Ft
Központi köv.i szervtől Részint.           86 e/Ft

-Támogatás értékű felhalm.bevétel:      7.360 e/Ft
Elkülönített állami pénzal.tól III. Béla Sz.      7.360 e/Ft           

Véglegesen átvett pénzeszközök:   34.230 e/Ft
- Működési célú pénze. átv. államh.kívülről    20.359 e/Ft
- Felhalmozási célú pénze. átv. államh. kívülről    13.871 e/Ft
Háztartásoktól       735 e/Ft
Vállalkozásoktól       309 e/Ft
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Non-profit szerv.től III. Béla Sz.    1.855 e/Ft
Vállalkozásoktól III. Béla Sz.    8.631 e/Ft

Támogatási kölcsönök visszatérítése:         72 e/Ft

Hitelek:      423.842 e/Ft
Működési célú (folyószámla hitel)                189.476 e/Ft
Felhalm. hitel  (hiány fedezetére)               234.366 e/Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel:        30.208 e/Ft
Működési pénzmaradvány      5.238 e/Ft
Felhalmozási pénzmaradvány    24.970 e/Ft

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel:                      1.197 e/Ft

IX.
Kiadások alakulása

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés %
Összes kiadás 2.136.386 2.449.407 2.277.149 93,0
Összes kiadásból:
- működési kiadások össz. 1.708.389 1.704.458 1.632.962 95,8
Megoszlási arány 80,0 69,6 71,7 -
Felhalmozási kiadások össz. 427.997 744.949 644.187 86,5
Megoszlási arány 20,0 30,4 28,3 -

Működési kiadások (e/Ft)
(költségvetési szervek működési kiadásai)

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés %
Működési kiadás 1.469.075 1.475.794 1.413.565 95,8
Működési kiadásból:
-személyi juttatás
-munkaadót terhelő járulék

477.916
151.439

473.194
148.670

457.526
140.919

96,7
94,8

Személyi jutt. + munkaadót 
terh. jár. megoszlás % 42,8 42,1 42,3 -
Dologi kiadás 390.331 475.689 450.396 94,7
Dologi kiadás megoszlás % 26,6 32,2 31,9 -
Ellátottak pénzbeni jutt. 1.383 1.571 1.571 100,0
Ellátottak pénzbeni jutt. 
megoszlás % 0,1 0,1 0,1 -
Spec. célú támogatás 448.006 376.670 363.153 96,4
Spec. célú tám. megoszl. % 30,5 25,6 25,7 -

(Fentiek a hitelt nem tartalmazzák.)

Az  önkormányzati  költségvetés  összkiadásainak  teljesítése  93  %,  ezen  belül  a  működési  kiadások 
teljesítése 95,8 %.

A kiadások teljesítése az év folyamán megvalósított  jelentősebb feladatok tevékenységi  körönként  –  a 
teljesség igénye nélkül – a következők szerint alakultak:
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Városüzemeltetési, kommunális tevékenység:
E feladatok jelentős részét szolgáltató vállalkozások végzik, Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, az E-
On Rt., MÜLLEX Kft., Vas Megyei Temetkezési Vállalat.

Kisegítő mezőgazdasági feladat, parkfenntartás:  18.156 e/Ft
A Közszolgáltató Vállalat szerződés alapján végezte 
a város közterületeinek parkosítási feladatait.
Itt kerültek elszámolásra a virágosítás kiadásai, 
önkormányzati területek kaszálása, bozótirtások.

Állategészségügyi feladatok:       488  e/Ft
Az elhullott állatok elszállítása, a Kutyabarátok Egyesületének 
megállapodás alapján fizetett összeg ( ebek befogása stb.)
került elszámolásra ezen szakfeladaton.

Erdőgazdálkodási feladatok:     1.821 e/Ft
Önkormányzati föld-, és erdőterületek kezelésével
kapcsolatos kiadások.

Közutak, hidak üzemeltetése:      5.028 e/Ft
Útjavítások, kátyúzások, burkolatfestés, 
tábla készítés.

Vízkárelhárítás:     5.846 e/Ft
Itt kerültek elszámolásra árkolási munkák, 
csapadékcsatorna karbantartása, átereszek lerakása,
csatorna mosatás, vízkészlet járulék.

Város és községgazdálkodás:   34.318 e/Ft
Ezen szakfeladaton került elszámolásra a közterület-felügyelők,
a  Hársas-tóhoz kapcsolódó kiadások, valamint a közhasznú és a közcélú 
foglalkoztatás kiadásai, ingatlangazdálkodással kapcsolatos
kiadások, engedélyek díjai, karácsonyi díszkivilágítás,
ipartelep karbantartása stb.

Fürdő és strand:    1.283 e/Ft
A termálkút vízkészlet-járuléka, a diákok uszodahasználatára
fizetett összeg, a strand közüzemi alapdíjai kerültek elszámolásra
ezen a szakfeladaton.

Közvilágítás: 29.193 e/Ft

Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység:  25.420 e/Ft
A közterületek tisztítását, hó eltakarítást, törmelék-
lerakó-telep üzemeltetését a Közszolgáltató Vállalt,
a szilárd hulladék szállítását a MÜLLEX Kft.  végezte.

Temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatás:   3.419 e/Ft
A temető fenntartásához a Vas Megyei Temetkezési
Vállalattal kötött megállapodás alapján fizetett összeg, 
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városrészi temetőkben elvégzett feladatok.

Önkormányzati igazgatási tevékenység:  334.937 e/Ft
Itt került elszámolásra az igazgatási feladatok ellátása,
a Hivatali dolgozók és a képviselők személyi juttatása és járulékai, 
valamint az épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyonbiztosítások,
az önkormányzati intézmények pénzforgalmához kapcsolódó 
bankköltségek, hitel kamatok és az adminisztrációs 
költségek.

Polgári védelmi tevékenység:                   186 e/Ft
A város polgári védelmi feladatainak dologi kiadásai.

Önkormányzatok elszámolásai:     4.613 e/Ft
Az előző évi állami támogatás elvonás is itt került elszámolásra.

Országos népszavazás kiadásai:    2.398 e/Ft

Helyi népszavazás kiadásai:    2.437 e/Ft

Máshová nem sorolt kulturális tevékenység:     2.808 e/Ft
E szakfeladatról biztosítottuk pl. a Jogi Bizottság keretét, 
a kitüntetettek anyagi elismerését, a „Karácsony határok
nélkül” rendezvény költségeit.

Verseny és élsport, diáksport, szabadidősport:    9.214 e/Ft
A sportkoncepció szerinti sportalap: a különböző 
sportegyesületi támogatásokat, a szabadidősportra és 
a sporttelep fenntartására felhasznált összegeket tartalmazza.

Városi Televízió KHT támogatása: 1.250 e/Ft
Pannon Kapu Egyesület támogatása           30.340 e/Ft
Mozi támogatása    850 e/Ft

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása:           15.184 e/Ft
Az önkormányzat által bérbe adott helyiségek
üzemeltetési (fűtés, világítás, telefon, közös ktg.),
a bérbeadás bevételéhez kapcsolódó ÁFA befizetés
kiadásai. 

Egészségügyi és Szociális ellátás: 26.660 e/Ft
A Tótágas Közalapítvány részére a Bölcsőde
működtetéséhez nyújtott önkormányzati támogatás.

Segélyek 70.544 e/Ft

Intézmények takarítása, karbantartása: 67.973 e/Ft
A Közszolgáltató Vállalat megállapodás alapján
végzi az önkormányzati intézmények takarítását, 
karbantartását, ezen költségek szerepelnek  itt.
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„Barokk út” „CHIRON” projekt  13.186 e/Ft

Az  önkormányzat  valamennyi  intézményétől,  valamint  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi Társulás fenntartása alatt álló, de a szentgotthárdi önkormányzat által alapított intézményektől a 
2008. évi gazdálkodásról értékelést, elemzést kértünk, az általunk megadott szempontok alapján. Az egyes 
intézmények által beküldött beszámolók az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezik.

Az Önkormányzati beruházások alakulása  2008. évben

Az Önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásai:  245.120 e/Ft

Jelentősebb beruházások:
Élményfürdőhöz vezető  út-, parkoló építése    60.901 e/Ft 
Játszóterek felújítása    14.780 e/Ft

Az  önkormányzat  intézményei  31.212  e/Ft  összegben  valósítottak  meg  beruházást,  amelyek  közül  a 
legjelentősebb:
- III. Béla Szakképző Iskola    29.777 e/Ft
 (oktatáshoz szükséges eszközbeszerzések)

Felújítások:    35.523 e/Ft
Jelentősebb felújítások:
- Önkormányzati belterületi utak felújítása    19.691 e/Ft
- SZOI Arany J. Ált. vizesblokk felújítás   4.833 e/Ft
- III. Béla Szakképző kollégium felújítás   4.093 e/Ft

X.
Értékpapírok, részvények

 és hitelműveletek-, hitelállomány alakulása

Az önkormányzat részesedése nem pénzügyi vállalkozásokban 631.902 e/Ft.

Értékvesztést 28.222 e/Ft összegben számoltunk el az alábbiak szerint:
Ipari Park Kft.   6.964 e/Ft,
Kaszagyár 20.200 e/Ft,
Bábolna   1.058 e/Ft..

Szentgotthárd Város Önkormányzatának hitelállománya a következők szerint alakult 2008. évben:
adatok ezer forintban

Hitelcél Hitelt folyósító 
pénzintézet

Hitelfelvétel 
éve

Hitelfelvétel 
összege

2008. 
évben 

letörlesztett

Megjegyzés

Arany  János  Ált. 
Iskola  villamos-
hálózat  felújítá-
sához  hitel

MFB. 2004. 30.544 3.055 Hitel lejárata: 2016. év
Tőketörlesztés 
2008.12.31-ig:  6.110 
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e/Ft.
Beruházási  célú 
hitel  önkormány-
zati feladatokhoz

OTP Bank 2005. 93.399 31.401
Hitel  lejárata:  2008.  év 
volt.
A  hitel  letörlesztésre 
került.

Út-,  közműépítés 
rövid lejáratú hitel 
– István Király u. 

OTP Bank 2008. 59.643 -
Hitel  törlesztése  és 
lejárat  2009. évben

Fürdőhöz  vezető 
út  (István  Király 
u.), parkoló építés-
re  és  kapcsolódó 
munkáinak  2007. 
IV.  n.évben  telje-
sített   kiadások 
részbeni  finan-
szírozására

OTP Bank 2008. 30.000 30.000 Hitel  lejárata:  2008.  év 
volt.
A  hitel  letörlesztésre 
került.

Burkolat-felújítás 
(2007.) 

OTP Bank 2007. 13.172 13.172 Hitel  lejárata:  2008.  év 
volt.
A  hitel  letörlesztésre 
került.

Burkolat-felújítás 
(2008.),  illegális 
hulladéklerakó 
felszámolás,  ját-
szóterek  felújítása 
rövid lejáratú hitel 
állami  támogatás 
megelőlegezésére 
és saját erő finan-
szírozására

OTP Bank 2008. 37.022 -
Hitel  törlesztése  és 
lejárat 2009. évben.
A  hitel  összegéből 
támogatást  megelőle-
gező hitel:  19.900 e/Ft, 
saját  erő  finanszíro-
zására  igénybe  vett 
hitel: 17.122 e/Ft .

Folyószámlahitel OTP Bank. 2007.
2008.

318.464
297.357

318.464
Hitel  lejárata:  2009. 
május 31.

 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2008.  évi  adósságot  keletkeztető  kötelezettségvállalásának  felső 
határa (hitelképességi korlát - Ötv. 88.§ (2) bek. szerint) 250.820 e/Ft.

XI.
Az önkormányzat vagyonának alakulása,

a vagyon változása

Az Önkormányzat  vagyonának  alakulását  az  alábbi  összefoglaló  táblázatban  szemléltetjük.  A táblázat 
szerint az előző évhez viszonyítva az eszközök és források állományának változása nettó: 193.456 e/Ft.
A beruházások növekedését tőkeváltozásként rögzítettük.

A forrásváltozások közül kiemeljük, hogy:
- a hosszú lejáratú kötelezettségek állománya csökkent 3.651 e/Ft-tal,
- a rövid lejáratú kötelezettségek állománya növekedett 124.505 e/Ft-tal.

Vagyonmérleg adatok 2006. év Nyitó állomány Záró állomány Változás
növekedés             csökkenés

Eszközök:
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1Vagyoni értékű jogok 861 630 231
2..Immateriális javak 21.483 8.708 12.775
3.Ingatlanok 5.281.073 5.175.187 105.886
4.Gépek, berendezések 86.162 100.407 14.245
5.Járművek 2.134 1.334 800
6.Beruházások 72.442 136.434 63.992
7. Beruházásra adott előlegek 1.708 0 1.708
8.Tárgyi  eszk.  és  imm.  javak 
összesen (1+2+…+7) 5.465.863 5.422.700 43.163
9.Befektetett pü.i eszközök 608.311 608.239 72
10.Üzemeltetésre átadott eszk. 1.188.444 1.129.408 59.036
11.Befek.t eszk. össz.(8+9+10) 7.262.618 7.160.347 102.271
12.Készletek 0 0
13.Követelések 23.653 21.190 2.463
14. Értékpapírok 0 300.000 300.000
15.Pénzeszközök 70.377 67.523 2.854
16.Egyéb aktív pü.i elsz. 5.300 6.347 1.047
17.  Forgóeszközök  összesen: 
(12+13+14+15+16) 99.330 395.060 295.730
18.Eszk. mindössz. (11+17) 7.361.948 7.555.407 193.459
Források:
1.Induló tőke: 600.420 600.420
2.Tőkeváltozás 6.223.738 6.298.150 74.412
3.Saját tőke (1+2) 6.824.158 6.898.570 74.412
4.Tartalék 43.335 38.851 4.484
5.Hosszú lejáratú köt. 26.205 22.554 3.651
6.Rövid lejáratú köt. 435.908 560.413 124.505
7.Egyéb passzív pü.i elsz. 32.342 35.019 2.677
8.Kötelezettségek össz.(5+6+7) 494.455 617.986 119.047
9.Források összesen 7361.948 7.555.407 193.459

XII.
Pénzmaradvány elszámolása

A pénzmaradvány elszámolását elvégeztük a Hivatalnál és az intézmények vonatkozásában.
Az Önkormányzat pénzmaradványa 2008. évben: 33.759 e/Ft.

A pénzmaradvány az alábbiak szerint alakult:

Felhalmozási pénzmaradvány: 11.355 e/Ft
Működési pénzmaradvány:  22.404 e/Ft

Összes pénzmaradvány:  33.759 e/Ft

Felhasználható pénzmaradvány:  33.759 e/Ft

A  korrigált  pénzmaradványból  az  5.  sz.  melléklet  szerint  javasoljuk  a  visszapótlást,  melyek 
kötelezettségvállalással  terhet  előirányzatok,  ill.  feladattal  terhelt  normatív  kötött  felhasználású 
támogatások. 

Az  önkormányzat  pénzmaradvány  elszámolásánál  normatív  állami  támogatás  címén  7.615  e/Ft,   a 
jövedelem-differenciálás mérséklése címén 420 e/Ft illeti meg az önkormányzatot. A 2007. évi normatív 
állami támogatások ellenőrzése során megállapított fizetendő igénybe vételi kamat 729 e/Ft.
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Összességében  megállapítható,  hogy  a  2008.  év  rendkívül  nehéz  volt  az  Önkormányzat  gazdálkodása 
szempontjából. 
Eredményesnek tekinthető az Önkormányzat és az intézmények, ill. közülük a III. Béla Szakképző Iskola 
pályázati  munkája,  melyek  során  olyan  plusz  forrásokhoz  juthattunk,  amelyek  fejlesztésekre, 
eszközbeszerzésekre adtak lehetőséget. 
Az  Önkormányzat  egyre  nehezebb  költségvetési  helyzetében  a  jövőben  is  a  pályázati  lehetőségek 
kihasználására  különös  figyelmet  kell  fordítani,  hisz  saját  erőből  fejlesztéseket  megvalósítani  nincs 
lehetőségünk.
A közszolgáltatások  társulási  szinten  történő  biztosítása,  ill.  megszervezése  jó  színvonalon,  zökkenő 
mentesen valósult meg 2008. évben. 

Tisztelt Képviselő-testület kérem a rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását!

Szentgotthárd, 2009. március 13.

Viniczay Tibor 
  Polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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1. sz. mellékelt

Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott intézmények szöveges beszámolói

1.) III. Béla Szakképző Iskola

B E S Z Á M O L Ó
a 2008. ÉVI PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSRÓL

1, Az intézményi feladatellátás általános értékelése, az intézményvezetés éves tapasztalatai, szakmai 
munka, annak eredményei

1.1. Az intézményvezetés éves tapasztalatai, szakmai munka, annak eredményei
1.1.1. Stratégiai tervezés és eredménye

Cél: A helyi önkormányzat, a társadalom, a munkaerőpiac elvárásainak való megfelelés, törekvés a hiány-
szakképesítésekre  történő  képzés.  A  tanítás-tanulás  folyamán  a  kulcskompetenciák  megszerzésére,  a 
rugalmas  átképezhetőségre,  az  élethosszig  tartó  tanulásra,  képességre  való  felkészítéssel  igyekszik 
versenyképes munkaerőt teremetni. 

Intézményünk 2008. évi szakmastruktúrájának kialakításában képzési igényfelmérést végeztünk.
A gazdasági élet, a munkaerő-piac szereplői részére megszervezésre került az éves partnertalálkozó, ahol 
közvetlen tájékoztatást kaptunk a képzési igényekről. 
Rendszeres  a  kapcsolatunk  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központtal,  a  Kereskedelmi  és 
Iparkamarával.  A  tájékoztatójuk  alapján  szerzett  információk  segítséget  adnak  a  képzési  struktúra 
kialakításában.
Az általános iskolákkal való kapcsolattartás, a Regionális Munkaügyi Központ által  szervezett  Képzési 
Vásárokon való részvétel (Szombathely, Zalaegerszeg) eredményeként a szülői, tanulói igényeket ismertük 
meg. 
A  cégek,  szakmai  szervezetek  tájékoztató  fórumain  szerzett  ismeretek  szintén  útmutatóak  voltak 
számunkra.  
A széleskörű  információszerzésen  alapuló  szakmastruktúra  kialakításunk  helyességét,  munkaerő-piaci 
megalapozottságát döntően a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) 27/ 
2008.(IX.  25.)  sz.  határozatában  fellelhető  a  szakképesítések  besorolásának  döntéstáblája  igazolta. 
(kiemelten támogatott, támogatott, nem támogatott képzések listája)

A 2008. évi szakmastruktúra az RFKB határozatával történő összevetésben az alábbiak szerint alakult:

Szakközépiskolai szakon folytatott képzések

Az  informatika  szakmacsoportban  Informatikai  rendszergazda  és  Informatikusképzés,  a  támogatott 
szakképesítések körébe sorolt.
A vendéglátás  szakmacsoportban  a  Vendéglős  képzés  illetve  kifutó  képzésben a  Vendéglátó  technikus 
képzés szintén a támogatott szakképesítések körében található.
Az  elektrotechnika-elektronika  szakmacsoportban  Automatikai  műszerészképzés  kiemelten  támogatott 
szakképesítés, egyben hiány szakképesítés.
A  környezetvédelem  szakmacsoportban  folytatott  Települési  környezetvédelmi  technikus  illetve  a 
kifutóban  lévő  a  Környezetvédelmi  technikus  képzés  a  2008.  szeptember  25-én  kiadott  döntéstábla 
értelmében  még  a  nem  támogatott  kategóriába  sorolt  volt,  azonban  átsorolásra  került  a  támogatott 
képzésekhez.
A faipar szakmacsoportban Fa-és Bútoripari technikusok képzés szintén támogatott képzés.
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Szakiskolai szakon folytatott képzések:

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

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

Összefoglalva az iskola 2008. évi képzései, szakirányai, szakképesítései megfelelnek a munkaerő-piaci  
igényeknek,  a  Nyugat-dunántúli  RFKB  képzési  javaslataival  összhangban  állnak.  Egyetlen  olyan 
szakképesítésre  történő  képzést  sem találunk  az  iskola  képzésében,  mely  a  nem  támogatott  képzési  
kategóriába tartozna. A kiemelten támogatott, egyben hiány-szakképesítések száma 5 db, ez az iskola 
képzési kínálatának 55,5%-a. A képzési kínálat 45,5%-a pedig támogatott szakképesítés.

A  társadalmi  elvárásoknak  történő  megfelelésünket  a  2008.  évi  beiskolázásunk  igazolja- 
kiemelkedően  magas  jelentkezési  szám  és  öt  9.  évfolyamos  osztály  (122  elsős  tanuló-átlag  oszt. 
létszám:24,4 fő) indítása.

Felnőttképzés

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

2008-ban lezárult képzéseink:

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

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

134/224



Iskolánk szakmastruktúráját az új Országos Képzési Jegyzékhez igazította. Elkészültek és a fenntartó által 
jóváhagyásra kerültek a helyi szakmai programok.
A szakközépiskolai szakon 6 helyi szakmai program (informatikai hálózattelepítő- és üzemeltető, web-
mester, gazdasági informatikus, bútoripari technikus, vendéglős, automatikai műszerész), a szakiskolai 
szakon 5 program (szakács, bútorasztalos, géplakatos, élelmiszer-vegyi áru eladó, női szabó) készült el 
határidőre.
Az új helyi szakmai programok elkészültét követően az átmeneti tantervek kidolgozására került sor. 
2008-ban megtörtént a kompetencia alapú moduláris képzésre történő átállás. 
Nehézségek: a kiadott központi programok és SZVK a korábbiaktól eltérően konkrétumokat nem fogalmaz 
meg. A moduláris képzés gyerekbetegségeinek kiküszöbölése, a szükséges korrekciók megtétele, az első 
moduláris vizsgára történő felkészülés fokozott horizontális és vertikális szakmai együttműködést kíván 
meg. 

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

1.1.2 Kapcsolatrendszer, szakmai programok, eredmények

-   A szakmai szervezettekkel- NSZFI, Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Szakképzési Társaság, 
IPOSZ, Munkaügyi Központ, Faipari Klaszter- a kapcsolattartás az év során folyamatos volt.

- Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságával kötött Együttműködési Megállapodás alapján a 
kitűzött éves programok megvalósultak. (környezetvédelmi séta, szakmai előadások, békázás) 2008 
őszén megújításra került az kötött Együttműködési Megállapodás.

- A Környezettudatos Szakiskolai Hálózat programjaihoz való kapcsolódás az utazási költségek 
visszafogása miatt nem valósulhatott meg.

- Újabb Együttműködési megállapodás aláírására került sor a környezetvédelem területén a 
szombathelyi Környezetvédelmi Alapítvánnyal.

- Együttműködési megállapodás aláírására került sor 2008-05-29-én, az EDS Magyarország Kft. –
el a gazdasági informatikusképzést illetően./ EDS modulok a helyi szakmai programban, gyakorlati 
képzési  lehetőség,  szakmai  tanulmányút)  Együttműködési  megállapodás  alapján,  2008  őszén 
elkészültek azok a tervezési munkák, melyek alapján a 2009. évben az együttműködés az elméleti 
és gyakorlati oktatás területén megvalósul.

- Az  EBCL Nemzetközi  Gazdasági  Oklevél  megszerzésére,  az  EBCL vizsgaközponttal  megújult 
szerződés aláírására került sor, iskolánk EBCL vizsgaközpont.

- A munkáltatói igényegyeztetésre, tájékoztatásra, szakmai párbeszédre került sor a  Tooltech és az 
Opel Powertrain cégekkel 2008 tavaszán.

- A 2008 évi  Nyíltnapi rendezvényünk színvonalát emelték, a szakma hitelességét biztosították az 
informatika,  környezetvédelem,  elektronika-gépészet,  vendéglátás  és  faipar  területéről  érkezett 
munkáltatók.

-  A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központok által szervezett Képzési kiállításon vettünk 
részt Szombathelyen és Zalaegerszegen.

- Sikeres  hazai  partnertalálkozót  szerveztünk,  a  vállalkozások,  szakmai,  gazdasági  szervezetek, 
érdekképviseletek, támogató partnereink részére. Kölcsönös tájékoztatás, képzési igény felmérés, 
elégedettség mérés történt.

- Sikeresen valósult meg, a 8. alkalommal megrendezett Megyei III. Béla Informatika Verseny. 
- Az Országos Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében a Budapesten rendezett Szakma 

Fesztiválon 23 asztalos tanuló és egy kísérő tanár vett részt. A rendezvény egyben a Szakma Kiváló 
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tanulója országos verseny helyszíne is volt. A tanulmányi kirándulást a Kereskedelmi és Iparkamara 
finanszírozta.

-      A partneriskolákkal  kiépített  és  bővülő  kapcsolat  rendszer a  szakmai  háló  eredményes 
működését erősíti.  Ezt bizonyítja,  a 2008. március 1-jével  törvényesen is  megalakult VASI 
TISZK létrejötte is, melynek iskolánk a fenntartó támogatásával aktív kezdeményező tagja 
volt.

Külföldi kapcsolatok: 

-    Sikerült  fenntartani  a  kapcsolatot  a  Jennesdorfi  Munkaügyi  Központtal.  Így  2008  nyarán  két 
vendéglátó technikus tanulónak volt lehetősége gyakorlati idejét Ausztriában tölteni.

-   Hatodik  alkalommal  vettünk részt  Ausztriában a  Nemzetközi  asztalos  versenyen két  asztalos 
tanulóval az osztrák Fachberufsschule für Holz Technik, Absam faipari szakképző iskolában. 

1.1.3. Tanítás-tanulás folyamatának eredménye

A tanítás-tanulás eredményessége 2008-ban:

Iskolánk közismereti, szakmai és szakmai gyakorlati nevelés-oktatás-, valamint a felnőttképzés helyi és 
központi tanterveinek minél eredményesebb elsajátíttatását igyekszik teljesíteni.

2008-ban 97 tanulónk tett sikeres érettségi vizsgát, melyből 53 fő volt a végzős, 32 fő alsóbb éves diák 
volt (előrehozott érettségit tett); 12 fő pedig már érettségit követően kiegészítő vizsgát tett a jobb osztályzat 
(százalék) végett.

Iskolánknak fő profilja a szakmai képzés, ezért kiemelten a feladatellátás értékelését e szemszögből 
tesszük.
A szakközépiskola 9-12. évfolyamán 210 tanuló szakmai előkészítő, alapozó oktatása történt.
209 tanuló a szakmai tantárgyi követelményeket teljesítette. 
Eredményességi mutató: 99,5 %

A szakiskola 9-10. évfolyamán 64 tanuló szakmai előkészítő, alapozó oktatása történt.
63 tanuló teljesítette a szakmai tantárgyi követelményeket.
Eredményességi mutató: 98,4%

A szakképző évfolyamokon a szakmai képzés, érettségi vizsgát igénylő és 
érettségi vizsgát nem  igénylő szakképesítésekben folyt.

Az érettségi vizsgát igénylő szakképző évfolyamon 70 tanuló folytatott tanulmányokat.
67 tanuló teljesítette a szakmai tantárgyi követelményeket.
Eredményességi mutató:95,7%

Az érettségi vizsgát nem igénylő szakképző évfolyamon72 tanuló képzése folyt.
70 tanuló a szakmai tantárgyi követelményeket teljesítette.
Eredményességi mutató:97,2%

A szakmai vizsga eredményessége 2008-ban: 

A szakmai vizsgázók létszáma 107 fő volt. A vizsgázók 89,7 %-a sikeres vizsgát tett.
Az érettségi  vizsgát igénylő képzésben a  70 szakközépiskolai  vizsgázóból  59 fő tett  sikeres szakmai 
vizsgát. Eredményességi mutató: 84,3%
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Az érettségi vizsgát nem igénylő képzésben a 37 szakiskolai vizsgázóból mindannyian sikeres szakmai 
vizsgát tettek. Eredményességi mutató: 100%

Fejlesztési feladat: differenciált felkészítés a vizsgára

Egyéb képzések:

- Az EBCL Nemzetközi Gazdasági Oklevél megszerzésére irányuló felkészítésben egy csoport vett 
részt. Vizsgát 2009-ben tesznek.

- CNC gépkezelői kétnyelvűen kiállított tanúsítványt kaptak a belső vizsgára jelentkezett asztalos 
tanulók

- CNC és Autocad kétnyelvűen kiállított tanúsítványt szereztek a végzős faipari technikusok
- Az ECDL vizsgát tettek száma emelkedett.

Az Országos Szakmai Versenyek eredményei:

OKJ szakképesítés Országos 
helyezés

Számítástechnikai szoftver
üzemeltető

1.,2.,5.,6.,.9.,10.,11.,12.,.13.

Faipari technikus 7., 9.
Gazdasági informatikus 11.
Környezetvédelmi technikus 17.

1.1.4. Eszközfejlesztés

Informatikai tárgyi eszközfejlesztés valósult meg 10 millió Ft értékben (decentralizált pályázat). Ez két 
labor korszerű felszerelését jelenti az informatikai rendszergazda képzésben. A fejlesztéshez a  pályázati 
támogatás  7.360  eFt volt,  melyet  a  Nemzeti  Szakképzési  és  Felnőttképzési  Intézet  Szakképző 
intézmények  gyakorlati  képzőhelyei  eszközrend-szerének  korszerűsítése,  bővítése,  új  technológiák 
bevezetésének  támogatása  címen  biztosított.  Az  automatikai  műszerészképzéshez  a  szakképzési 
támogatásból  szakítógép beszerzésére került  sor.  A vendéglátás területére  anyagi forrás hiányában nem 
sikerült még éttermi nyilvántartó programot, receptúrakészítő-tápanyagszámító szoftvert beszerezni.

     1.1.5. Humánerőforrás fejlesztés

Az emberi erőforrások menedzselése a 2008. évben a továbbképzési programban tervezettnek megfelelően 
valósult meg. Az önképzés igénye jó szintű volt. Kiegészítő diplomára irányuló, valamint szakvizsgára 
felkészítő képzésben a pedagógusok 10,9 %-a vett részt.

Képzés megnevezése Résztvevők száma (fő)
Szakvizsga 2
Pedagógiai diploma -
Másoddiploma 4
Egyetemi diploma -
Doktori felkészítő 1

10 fő (a pedagógusok 21,7%-a) a korszerű oktatás érdekében a projekt oktatás módszerével ismerkedett 
meg 30 órás akkreditált továbbképzés keretében. 

137/224



2 szakmai tanár szerzett Közgazdász, vendéglátó és szállodai szakon újabb diplomát. 

Továbbképzési lehetőségek az 2008. második félévben két okból nem valósultak meg. Vagy nem volt olyan 
jellegű, ami az új szakképesítések szakmai tartalmi oktatását segítette volna (pl. az informatika speciális 
területei),  vagy  a  Vasi  TISZK  továbbképzési  lehetőségeinek  optimális  kihasználására  várva  időbeli 
eltolásra kerültek.

Fejlesztési feladat: 
A kollégák továbbképzési, továbbtanulási igénye egyik oldalról pozitív hatást fejt ki az oktatás minőségére, 
míg a másik oldalról a távollét, a szakszerű helyettesítés hiánya az oktatás színvonalát rontja. Optimális 
egyensúlyt  kell  keresni  az  elkövetkezendő  időszakban  annak  érdekében,  hogy  az  oktatás  szervezése 
zavartalan legyen. 

1.1.6. Minőségfejlesztés

Külső mérésre, az Országos Kompetencia Mérésre a 10. évfolyamos tanulóknál 2008. április hónapban 
került sor. A mérés eredménye az országos átlag alatti eredményt hozta.

Fejlesztési feladat:
Az elmúlt  évi  Országos  Kompetencia  Mérés  eredményeinek  javítása  érdekében célirányos  felkészítést 
szükséges végezni a matematika és az értő olvasás területén. 

A Pályázati lehetőség kihasználása: 11/2008.(III.29.) OKM rendelet alapján megtörtént.
A sikeres pályázat a Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására 
2.884 eFt hozott, amiből a fejlesztési feladatra való felkészítés megvalósulhat a 2009. évben.

A 11/2008. (III. 29.) OKM rendelet 4. § -a alapján készült teljesítmény motivációs pályázatunk 5.038 
Ft-ot nyert.
A pályázatban bemutattuk a pedagógus teljesítményértékelési rendszerünket, amely tartalmazza a 
teljesítményértékelés szempontjait és eljárásrendjét, valamint a teljesítmény megítélésére kialakított 
indikátorokat.
Teljesítményértékelési rendszerünket kiváló minősítést kapott, és ezzel együtt a maximálisan elnyerhető 
összeget szerezte meg. - mint „jó gyakorlat” az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos 
kiadványában kerül közzétételre.

A Fenntartói elvárásoknak (ŐMIP) való megfelelés
   
Fenntartói elvárások Eredmények Fejlesztési feladatok
Az  intézmények  vezetői  legyenek 
elkötelezettek  a  minőségirányítás  
rendszerének  kiépítése  és  folyamatos 
működtetése iránt

Az igazgató elkötelezettsége a 
minőségfejlesztési munkában.
A  minőségirányítási  csoport 
vezetője  a  szakmai  igazgató 
helyettes.
Az  országos 
kompetenciamérések  felelőse 
az  általános  igazgató 
helyettes.
A vezetőség a napi munkájába 
beépíti  a  minőség  fejlesztési 
tevékenységet.

A PDCA ciklus működtetése az 
intézményi folyamatokban.
Fejlesztési  feladatok  tervezése, 
végrehajtása. 
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Az  intézmény  dolgozza  ki  
minőségpolitikáját,  minőségfejlesztési  
rendszerét, s ezt működtesse hatásosan 
és  hatékonyan  a  közoktatásról  szóló  
1993.  évi  LXXIX.tv.40.§  11.bek.  
alapján

Az  intézmény  kidolgozta  a 
fenntartó  az  59/2007.számú 
Képviselőtestületi 
határozatával  jóváhagyta  a 
MIP módosítását. 

A  minőségfejlesztési  rendszer 
működtetése  a  törvényi 
előírásoknak megfelelően.
MIP felülvizsgálat 2008. 

Az  intézmény  alapozza  meg  az 
egészséges nemzettudat  és az európai 
polgártudat egységét tanítványaikban

A  Nemzeti  ünnepek 
megtartása  iskolai,  városi 
szinten.
Tantervekbe  történő 
beépülése.
Polgárvédelmi versenyen való 
részvétel

Példamutatás.

Emeljék az  idegennyelvek-kitüntetően 
az  angol  és  a  német-  tanításának- 
tanulásának  a  hatékonyságát, 
fordítsanak  kiemelt  figyelmet  e  cél 
feltételrendszerének a javítására

A  nyelvi  előkészítő 
évfolyamon emelt óraszámban 
(heti 12 óra) történő oktatása.
Külföldi  szakmai  gyakorlat  a 
vendéglátó  technikus 
képzésben.

A használható nyelvtudás
 oktatása.  Nyelvvizsgák 
számának növelése.
A  külföldi  szakmai  gyakorlat 
lehetőségének fenntartása.
Nyelvi labor korszerűsítése.

Legyen  meghatározó  feladat  az 
iskolarendszer  teljes  vertikumában  az 
elemi  képességek  (értő  olvasás, 
számolás, az egyén szocializációja, az 
elektronikus  kommunikáció) 
folyamatos  fejlesztése  és  szilárd 
kifejlesztése

Kommunikációs  modul 
beépítése a szakképzésben.

Módszertani váltás.

Teremtsék  meg  és  kulturált 
színvonalon  folyamatosan,  biztosítsák 
az  egészséges  életmódra  nevelés,  a 
tömeges  és  rendszeres  testedzés 
személyi,  szemléletbeli,  tárgyi, 
szervezeti feltételeit

Házi  bajnokságok 
megrendezése
Kihívásnapi  tanár-
diákmérkőzés
Király Kupa, 
Mikulás  kosárlabda  kupa, 
Farsang kupa rendezése
Alpokalja kupán részvétel

Egészségügyi  tájékoztató 
szervezése.
Floorball  házi  bajnokság 
szervezése
Távolugrógödör,,  súlydobókör 
helyre állítása,
Az aszfaltos pálya rendbetétele
Labdafogó  háló  és  a 
sportcsarnok  padozatának 
felújítása

Álljon  középpontban  a 
környezettudatos magatartásra nevelés, 
a  természeti  és  az  épített  környezet 
tekintetében egyaránt

Környezettudatos  Szakiskolai 
Hálózat tagja
Őrségi  Nemzeti  Parkkal 
együttműködés
Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi 
Szervezettel  együttműködési 
szerződés aláírása

Szűkebb  környezetünk  (osztály, 
kollégium)  fokozottabb 
védelme.

Szélesítsék és mélyítsék kapcsolataikat 
EU-s  országok  hasonló 
intézményeivel, különösen Ausztriával 
és  Szlovéniával,  a  testvérváros 
Waldürn, Izola és Tarvisio városával.

6. alkalommal vettünk részt az 
absami  testvériskola 
nemzetközi  asztalos 
versenyén  2  tanuló 
részvételével, 
Jenesdorf-Muraszombat közös 

A  nemzetközi  kapcsolatok 
fenntartása,  erősítése.  Közös 
programok tervezése.
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sport verseny.

Az  egyes  iskolák  teljesítményei  az 
országos  standardmérésekben  a 
kisvárosi  azonos  iskolatípusok átlagát 
legalább
 6 %-kal haladják meg.

Eredménytelen Az  országos  átlag  alatti 
eredmények javítására
Intézkedési terv készítése 10.évf.

Fordítson  továbbra  is  figyelmet  a 
hátrányos helyzetű és sajátos nevelési 
igényű,  8  osztályt  végzettek 
eredményes  szakmatanulására-  és 
ezzel  együtt  a  tankötelezettségük 
teljesítésére 

Az  iskola  megtartóereje 
kiemelkedően  jó.  A 
szakiskolai  tanulók  100%-a 
bekapcsolódott  a  szakképzési 
évfolyamba.

Személyre  szabott  odafigyelés. 
Osztályfőnök,  tanárok, 
gyakorlati  oktatók,  igazgató, 
családsegítő,  védőnő 
összehangolt  közös  munkájának 
további biztosítása.
Szakember felvétele

Szakmastruktúráját  a  jelentkező 
igényekhez  rugalmasan  alakítsa  a 
szakiskolai  tagozaton.  Nyisson  a 
kereskedelem,  idegenforgalom- 
vendéglátás felél, akár a szakok idegen 
nyelven történő oktatásával

Beiskolázás  a  hiány-
szakképesítésekre:  szakács, 
géplakatos, bútorasztalos 

A  hiány-szakképesítésekben  a 
beiskolázási létszám növelése.

Vizsgálja  meg  a  Vörösmarty  M. 
Gimnáziummal  kooperációban-  ún. 
nyelvi  előkészítő  évfolyam  (nyelvi, 
számítástechnikai  osztály)  indításának 
lehetőségét

A  jelentkezők  és  felvettek 
létszáma  az  önálló  osztály 
működését eredményezte.

A  nyelvi  előkészítő  évfolyam 
további népszerűsítése.

A kollégium biztosítsa az intézményben 
tanulók  elhelyezését,  segítse  
tanulmányi  munkájukat,  
önállósodásukat,  szabad  idejük 
hasznos eltöltését.

Kollégiumi  felújítások 
végzése.
30db  kerékpár  rendelkezésre 
bocsátása pályázat útján.
Szakkörök  szervezése. 
(foltvarró, rajz)

További  korszerűsítések 
tervezése,  pályázati  lehetőségek 
számbavétele.
Szabadidő szervezés.
Tanulmányi  munka  segítése, 
ellenőrzése.

Felsőfokú  szakképzés  lehetőségének 
megvizsgálása

Nem volt Felülvizsgálandó

Az  intézményben  a  nevelés  során 
tervszerűen  küzdjenek  a  drog,  az 
alkohol  és  a  dohányzás  térhódítása 
ellen, illetve visszaszorításáért 

Rendőrségi  felvilágosító 
előadások szervezése.
Védőnői  tájékoztatók 
megtartása.
Kapcsolat  a  védőnővel, 
ifjúságvédelmi felelőssel.

Szlovén kisebbségi nyelvoktatás Csoportos  formában  történő 
megvalósítás.
Szlovén  nyelvi  versenyen 
részvétel.
Szlovén nyelvből emelt szintű 
érettségi  vizsga  sikeres 
letétele.

Alapműveltségi  vizsgára  történő 
felkészítés

Törvényi változás miatt, nincs 
ilyen irányú felkészítés.
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Érettségi vizsgára történő felkészítés Sikeres érettségi vizsgát tett a 
vizsgára jelentkezők  
100%-a
                                  

Szakmai vizsgára történő felkészítés A  szakközépiskolai  szakon 
sikeres szakmai vizsgát tett a 
vizsgára jelentkezők 84,3.%-a 
a szakközépiskolai szakon.
A  szakiskolai  szakon  100% 
tett sikeres vizsgát.

Elővizsgák szervezése.

2. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Tanfolyami bevételeink kedvezően alakultak a tervezetthez képest, 4.521eFt-tal több realizálódott. Ez 
egy  kiszámíthatatlan  forrása  tervezésnél,  mivel  a Munkaügyi  Központok  kiírása  nem  mindig 
találkozik az igényekkel, illetve a mi lehetőségeinkkel. 2008. évben a többletbevétel pályázaton elnyert 
tanfolyamok szervezéséből keletkezett. 

Továbbszámlázott szolgáltatás 761 eFt -os túlteljesítése a tanfolyam iskolán kívüli  megtartása miatt 
merült fel.

 Bérleti díjak vonatkozásában 1.689 eFt-tal több realizálódott, ami tanfolyami terembérletből, illetve a 
kollégium szabad kapacitásának  kihasználásából tevődik össze.

Intézményi ellátási díjak tervezése 153 eFt-tal maradt el a teljesítéstől. 
     Kiszámlázott termékek és szolgáltatások vonatkozásában 1.926 eFt-tal több realizálódott, mivel olyan 
tanfolyamaink is voltak, melyek ÁFA kötelesek.

A kamatbevétel 573 eFt-tal meghaladta a tervezett mértéket.  
Az év folyamán szakképzési hozzájárulás címén a támogatás 10.793 eFt volt az előző évekhez képest 

csökkent, ennek oka egyrészt a munkahelyek létszámcsökkenése, másrészt 2008. szept.1-től csak TISZK-
hez lehetett teljesíteni ezt a kötelezettséget a vállalkozóknak.

Pályázati bevételek:
- Munkaügyi Központ bértámogatása elkülönített alaptól 811 eFt

- Oktatási és Kulturális Minisztérium Útravaló program 
   Tanulók tanulmányi ösztöndíjára 170 eFt

-  Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
    Szak- és felnőttképzés a határ mentén         5.944 eFt

- Oktatásért Közalapítvány
   Szakiskolák honlap készítésének támogatása  305 eFt

- Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány
   Könyv- és médiatár állománygyarapítás    60 eFt

- Oktatásért Közalapítvány
   Kollégium eszközparkjának fejlesztése        711 eFt

- Oktatásért Közalapítvány
   Kollégium tanulószobáinak és informatikai parkjának fejlesztése   1.540 eFt
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- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
   Szakképző intézmények gyakorlati képzőhelyei eszközrend-
   szerének korszerűsítése, bővítése, új technológiák bevezetésének 7.360 eFt
   támogatása 

- Oktatásért Közalapítvány
   Szakoktatásban résztvevő közoktatási kollégiumok 
   szakmai munkájának támogatása 1.510 eFt

- OKM Támogatáskezelő
   Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 2.884 eFt

- OKM támogatáskezelő
   Teljesítmény motiváció 5.038 eFt

Összes pályázaton elnyert összeg          26.333 eFt

3. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A személyi  jellegű  kiadásoknál  a  rendszeres  juttatásoknál  3.125  eFt-tal  maradt  el  a  teljesítés  a 
módosított előirányzattól, melynek oka 1 fő fizetés nélküli szabadsága, illetve a sok kisgyermekes dolgozó 
betegszabadsága. A fentiek következtében a túlórára kifizetett összegek tekintetében 1.048 eFt túlfizetés 
jelentkezett,  valamint  a  betegszabadság  868 eFt  -os  növekedése,  1  fő  nyugdíjba  vonulása  után a  más 
szakterületre felvett dolgozó fizetése 1.209 eFt-tal kevesebb volt.  

A dologi kiadásokból a 2008. évi tervezésnél 11.565eFt került elvonásra, ezért jelentős mértékű túllépés 
mutatkozik a kifizetéseknél, energiafelhasználásunk a tervezetthez képest  6.804 eFt-tal volt több. Ennek 
rendezéséhez kénytelen voltunk igénybe venni a szakképzési hozzájárulás bizonyos százalékát. 
Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadás az év folyamán 35.578eFt volt, melyből
     
• Kollégiumi felújítás                                            4.093eFt
• Szoftver vásárlására              1.798eFt
• Számítástechnikai eszközök 11.881eFt
• Faipari gépekre 11.288eFt
• Fémipari esztergagép-szakítógép  4.454 eFt
• Nyelvi labor fejlesztés   1.886eFt
• Tankonyhai berendezés      178eFt

 4. PÉNZMARADVÁNY

A 2008. évi pénzmaradvány összege 26.069eFt, mely összegből 
Felhalmozási:
- előző évi szakképzési hozzájárulás 11.877eFt, 
- tárgyévi szakképzési hozzájárulás  10.972eFt 
- kollégiumi pályázat 315eFt.
Működési:
- kompetencia pályázat 1.442eFt
- informatikai fejlesztés 268eFt
- kollégiumi pályázat 1.195eFt
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A fenti összegek határozott célú felhasználása lehetséges csak. 
 
5, INTÉZMÉNYI VAGYON

Az  intézményi  vagyon  változása  összességében  33.870eFt,  melyből  kollégiumi  épület  felújítására 
4.093eFt-ot  fordítottunk,  eszközbeszerzésekre  29.777eFt-ot.  Decentralizált  pályázatból  21.248eFt, 
kollégiumi pályázatból 1.545eFt és 6.984eFt szakképzési hozzájárulásból beszerzett eszközökből tevődik 
össze.

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés:
A kontroll az intézmény belső ellenőrzési nyomvonalában meghatározottak szerint történt. Ehhez társult 
2008-ban –  megítélésünk szerint igen nagy számban- a külső szakmai-pénzügyi ellenőrzések rendszere, 
melyek lezárásukat követően szintén belső intézkedések sora követett.
Összességében  a  pénzügyi  folyamatok  az  Alapító  Okiratunkban  és  az  éves  munkatervünkben 
meghatározott célok, feladatok ellátását elfogadható szinten biztosították.
Figyelemmel  voltunk  a  rendelkezésre  álló  pénzeszközök  minél  hatékonyabb,  s  egyben  takarékos 
felhasználására – ezzel együtt a szabályosság betartására.

Szentgotthárd, 2009. március 4.

    Háklárné Cséve Mária                                             Bedics Sándor                                                      

             gazdasági vezető              igazgató
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2.) Rendelőintézet 

A Rendelőintézet Szentgotthárd 2008 évi gazdálkodásának értékelése.

1, Az intézményi feladatellátás értékelése, kiemelve a társulási szinten ellátott feladatokat.

A Rendelőintézet 2008 évben is magas színvonalon látta el az Alapító Okiratban meghatározott 
feladatait. Az OEP és az ÁNTSZ felügyelete alatt végezte gyógyító, prevenciós, szűrési, gondozói 
munkáját.

Feladataink és a létszám alakulása:
Háziorvosi szolgálat 2 fő
Védőnői szolgálat 2 fő
Iskolafogászat 2 fő
Foglalkozás egészségügy 2 fő
Ügyelet (11 orvos, 10 asszisztens -  megbízási díjjal, ill. vállalkozásban )
Járóbeteg szakellátás           22 fő

2008 november 1-től az I. számú Háziorvosi körzet is intézményünkhöz tartozik, 2 fő 
közalkalmazottal – körzeti ápolónő 8 órában, orvos írnok 4 órában foglalkoztatva. Az orvosi 
feladatokat helyettesítő orvos látja el.
2008 április 1-től eltörölték a vizitdíjat, ennek következtében ugrásszerűen megnőtt  mind az 
alapellátás, mind a szakellátás betegforgalma.
2007 évben 52 017 volt a  járóbeteg szakrendelésen ellátott esetek száma, 2008 évben 15,5 % - 

kal több, 60 104.

2, Bevételi források és azok teljesítése:

2008 évben tervezett bevételek  és kiadások alakulása jogcímenként:

Teljesí- Pénzm..
Módos. tés plusz.

Személyi jutt. 83 861 83 268 593
Munkaa.terh.j 25 880 25 589 291
Dologi k. 83 036 82 019 1 017
Mük.kiadás Össz. 192 777 190 876 1 901

Függő, átf., kiegy. 148
Kiadás össz. 192 777 191 024 1 901

Intézm.mük.bev. 21 107 21 107
Támogatásért.műk.bev. 128 736 128 736 0
 Ebből: Tb.alaptól 125 376 125 376
           Társulástól 3 360 3 360
           közp.kvi.sz. 0
           fejezettől 0
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           önkorm
0

Műk.c.pe.átv.államh.kivűlről 0 0 0
 Ebből: Nonprofit 0

0
0

Működési bev.össz. 149 843 149 843 0
Függő,átf.kiegy. -3 020
Pénzforg.bev.össz. 149 843 146 823 0
Pénzmaradvány 1 613
Bevétel össz. 149 843 148 436 0
Költségvetési tám. 41 321 41 321

Bevétel mindösszesen 191 164 189 757 0

0 Nyító szla egy.
1 901 Bevétel
1 901 Kiadás

Záró szla.egy.

Dologi kiadások:

Takarékos gazdálkodásnak köszönhetően dologi kiadásaink a tervezettnek megfelelően alakultak Év 
közben  ultrahang gépünk meghibásodott, melynek javítási- karbantartási költsége 3 360 eFt volt. Ezt az 
összeget a  Többcélú Kistérségi Társulás számlánkra átutalta.
Október hónapban bevezetett új számítógépes programra tértünk át, melyhez az anyagi támogatást az 
Önkormányzat biztosította.
A járóbeteg szakellátásra 14 db laser nyomtatót, 5 db számítógépet, 1 db lapmonitort, a védőnők részére 3 
db számítógépet monitorral, az ügyeletre számítógépet, monitort és laser nyomtatót vásároltunk.
A nyári kánikulában klímát kellett beszereltetni az ügyeleti rendelőbe, a gégészetre és a reumatológiára.
A járóbeteg szakellátásokra műszerek, gépek beszerzését terveztük a negyedik negyedévben, amikor már 
hozzávetőleg kiszámolható az előirányzatok maradványa. Ezek a beszerzések elmaradtak, mivel az 
előirányzatokon megtakarított összegek nem álltak rendelkezésünkre.

Létszám alakulása:

Szakrendelő létszámkimutatása 2008. évben
Járóbeteg szakellátáson

Részmunkaidős:
Dr. Székely Ernő heti 20 óra 0,5 létszám
További jogviszonyban foglalkoztatott:
Dr. Nátkai Tamás heti  9 óra 0,225 létszám
Megbízási díjas:
Dr. Hódosi László heti  3 óra
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0,15 létszám
Dr. Pályi Irén heti  3 óra
Dr. Molnár Endre heti  6 óra 0,15 létszám

_____________________________

                          Megbízási díjas létszám össz.                                       0,3  

Vásárolt közszolgáltatás:
Gégészet 0,4 létszám

Dr. Beke Árpád heti   5 óra
Dr Sztrinkai L- heti 11 óra

Pszichiátria 0,125 létszám
Dr. Alpár Balázs heti  5 óra

Ultrahang 0,275  létszám
Dr. Müller Veronika heti  8 óra
Dr. Farkas Attila heti  3 óra

Tüdőgyógyászat – gondozó 0,45 létszám
Dr. Cseke Zsuzsa heti 18 óra

Reumatológia 0,525 létszám
Dr. Náfrádi Lilla heti  7 óra
Dr. Borsányi Emese heti 14 óra

Szemészet 0,25 létszám
Dr. Kósa Éva heti 5 óra
Dr. Nagy Zoltán heti 5 óra

Onkológia 0,225 létszám
Dr. Zsálek Judit heti 9 óra

Sebészet 0,175 létszám
Dr. Csata László heti  7 óra 

Traumatológia 0,125 létszám
Dr. Bogáth Csaba heti  5 óra

Labor 0,25 létszám
Dr. Hadarits Ferenc heti 10 óra

Belgyógyászat 0,15 létszám
Dr. Fülöp Erika heti  6 óra

Urológia 0,3 létszám
Dr. Nagy János heti  12 óra

Neurológia 0,125 létszám
Dr. Miklós Egon heti  5 óra

Pénzmaradvány:

A Rendelőintézet 2008. évi pénzmaradványa 1 901 eFt. Kérem az összeget maradéktalanul jóváhagyni 
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szíveskedjenek.

Szem.jutt. Járulék Dologi – ebből vásárolt közsz. Összesen:

Ügyelet: 264 eFt 84 eFt 1 073 eFt 440 eFt 1 421 eFt

Járóbeteg ell.               62 eFt      62 eFt

I. sz. Háziorvosi K.    418 eFt 400 eFt    418 eFt

Összegezve a Rendelőintézet 2008 évi gazdálkodását, megállapíthatjuk, hogy csak a takarékos
 gazdálkodásnak és az intézményünkkel kapcsolatban álló cégeknek  köszönhető, hogy feladatainkat 
a megszokottan magas színvonalon teljesítettük.

Szentgotthárd, 2009. február 23.

                                                                                           Dr. Mesterházy Mária
                                                                                          intézményvezető főorvos
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3.) Móra Ferenc Városi Könyvtár

Szöveges értékelés a 2008. évi költségvetési beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970

Az intézményi feladatellátás általános értékelése

1. Épület, technika, személyzet

Épület-karbantartás
Megvalósított feladatok:

- fénycsőcseréket, apróbb zárjavításokat végzett a Közszolgáltató Vállalat
- a központi fűtés és a gázkazánok éves karbantartása
- a villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata
- a tűzoltó-készülékek ellenőrzése, cseréje évente kétszer
- szabványos táblarendszer elhelyezése a könyvtári helyiségekben
- a riasztórendszer negyedéves karbantartása
- a számítógépes hálózat havonkénti karbantartása
- a rádiós hálózat karbantartása 
- szennyvízcsatorna-tisztítás

Technika, bútorzat
Technikai (kis értékű) eszközök beszerzése:

- eszközbeszerzés a rádiós hálózathoz
- hordozható számítógép beszerzése a fiókkönyvtárosnak (kis értékű tárgyi eszköz)

Technikai eszközök karbantartása:
- Szikla integrált könyvtári rendszer távkarbantartása, szoftverkövetés
- a számítógéppark eseti karbantartása a központi könyvtárban és fiókkönyvtárakban
- a fénymásológép karbantartása
- a pénztárgép éves zárása

Bútorzat:
- bútorbeszerzés a gyermekkönyvtári folyosóra 

Személyzet
Központi könyvtár
8 fő közalkalmazott könyvtáros (6 felsőfokú, 2 középfokú végzettségű)

4 fő felnőtt olvasószolgálatos és tájékoztató (feldolgozó munkát is végző munkatárs – 
   főiskolai végzettségű, pedagógus diplomával is rendelkező)

1 fő fiókkönyvtáros a négy fiókkönyvtár feladatainak ellátására (középfokú
   végzettségű és szakképesítésű) 
1 fő gyermekkönyvtáros (főiskolai végzettségű, pedagógus diplomával is rendelkező)
1 fő könyvtárvezető (egyetemi végzettségű, pedagógus diplomával is rendelkező)
1 fő módszertanos könyvtáros a kistérségi feladatok ellátására (középfokú
   végzettségű és szakképesítésű, főiskolai könyvtáros képzésben résztvevő) 

148/224



1-1 fő határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező közcélú munkás foglalkoztatása
       kisegítőként
2008. január 1. – június 17. 1 fő
2008. június 16. – október 31. 1 fő

A közalkalmazotti állományban 2008-ban nem történt változás. 
Minden  könyvtáros  rendelkezik  a  munkaköre  ellátásához  szükséges  iskolai  végzettséggel  és 
szakképesítéssel.

2. Gyűjtemény

A gyűjtemény részei:
Központi könyvtár gyűjteménye

felnőtt részleg (könyvek)
gyermekrészleg (könyvek, folyóiratok, diafilmek)
folyóirat-olvasó (kurrens és kötött folyóiratok)
zeneműtár (könyvek és hangzó dokumentumok) 
médiatár (videófilmek, CD-ROM-ok, DVD-lemezek)
helyismereti különgyűjtemény (könyvek, brosúrák, aprónyomtatványok,
folyóiratok, kéziratok és fényképek)
Európai Uniós Sarok különgyűjteménye
szlovén és német nemzetiségi nyelvű, idegen nyelvi különgyűjtemény

A városrészi fiókhálózatba kihelyezett gyűjtemény
Az ellátórendszeri tagkönyvtárakba kihelyezett letéti állomány (mozgókönyvtári állomány)
Az ellátórendszeri szolgáltatóhelyeken cserélődő könyv- és média-állomány

A dokumentumállomány 2008. december 31-én:
Összes Központi és fiók Mozgókönyvtári

Könyv: 61 082 43 383 17 699
Periodika:   1 880   1 880            -
Hangdokumentum:   3 305   2 761           544
Képdokumentum:   2 925   1 879        1 046
Elektronikus dok.      484     478          6
Egyéb:        34            34       -
________________________________________________________
Összesen: 69 710 db 50 415 db 19 295 db

Előfizetett hálózati források 2008-ban: 
MNB (Magyar Nemzeti Bibliográfia) a Szikla 21 integrált rendszer adatbázisában: 93 e Ft
Megvásárolt digitális folyóirat: 1 példány (Minőségbiztosítás)
Előfizetett és ajándékba kapott kurrens folyóiratok: 116 cím 222 példány

Az állomány gyarapodása 2008-ban:

Összes Központi és fiók Mozgókönyvtári
_____________________________________________________________
Könyv: 2 287 1 225 1062
Periodika:      -      - -      
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Hangdokumentum:    263      18 245
Képdokumentum:    370      24 346
Elektronikus dok.      22      16    6
_____________________________________________________________
Összesen:   2 942 db 1 283 db 1 659 db

Állománygyarapításra fordított összeg 2008-ban a kifizetett számlák alapján:

Könyv: 2.381 e
Folyóirat:    881 e
Digitális folyóirat:      16 e
Hangzó dok.:    675 e
Képdok..:    602 e   
Elektronikus dok.:      11 e
_______________________________________________
Összesen: 4 566 e Ft a kifizetett számlák alapján

Az állománygyarapítás forrásai 2008-ban:

Eredeti költségvetésből: 1.639 e
Érdekeltségnövelő támogatásból.:       512 e
Pályázati támogatásból.:         125 e
Mozgókönyvtári normatívából:  2.275 e
Községi befizetésből:       15 e 
Ajándék:     1.448 e
__________________________________________________
Összesen:  6.014 e Ft

3. Szolgáltatások

Ingyenes szolgáltatások                        
- könyvtárlátogatás                                
- kijelölt gyűjteményrészek használata           

- olvasóterem   
- folyóirat-olvasó     

- közhasznú információk szolgáltatása
- felvilágosítás a könyvtári szolgáltatásokról
                         
Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások
- dokumentumkölcsönzés                               

- könyv
- diafilm  
- folyóirat                                              
- hangzó dokumentumok                     
- videódokumentumok
- DVD lemezek

   - az állományfeltáró eszközök használata                                   
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             - Szikla-21 integrált könyvtári rendszer                                                                              
- könyvtárközi kölcsönzés (saját gyűjteményből és az ODR-ből)                                              
- a számítógépes könyvtári dokumentumok helyben használata

Térítéses szolgáltatások
- média tagság (CD, DVD, videó kölcsönzéséhez)
- irodalomkutatás
- számítógép-használat irodai szolgáltatásra és internet-használatra
- fénymásolás
- nyomtatás
- fax-továbbítás
- CD, DVD írás
- szkennelés
- laminálás

Beiratkozás nélkül is igénybe vehető térítéses szolgáltatások
- reprográfia
- fax-továbbítás
- nyomtatás
- szkennelés
- laminálás
- számítógép-használat (információkeresés helyi rendszeren és az interneten)

4. Szakmai munka, teljesítmény- és eredménymutatók

Olvasószolgálat, tájékoztatás, információszolgáltatás

Forgalmi adatok 2008-ban:
Szentgotthárd Kistérség Összesen
központi fiók

_________________________________________________________________________
Regisztrált használó (fő):     1 301   144    518 1 963
Aktív használó (fő):   1 500   144   518 2 162
Személyes használat (alkalom): 27 267 3 474 4 135 34 876
Távhasználat (alkalom):     804     -     -     804
Kölcsönzött dok. (db):     40 947 4 005 7 099 52 051
Helyben használt dok. (db): 59 500 7 915 1 319 68 734
Internet-hasznáat (alkalom):   5 071      66    453   5 590
Referensz feladatok (db):      1 161    400    119   1 680

Könyvtárközi kölcsönzés:
40 adott dokumentum
80 kapott eredeti dok., 7 fénymásolat, 2 elektronikus 

Használóképzés: 10 fő 20 órában
Házi kölcsönzés a Gondozóházban havonta 1 alkalommal

Nyitva tartás:
Hétfő – péntek: 8.30 – 17.30
Szombat: 8.30 – 12.00

Nyitvatartási órák száma a központi könyvtárban: 49 óra / hét
Nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban: 30 óra / hét
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Feldolgozó munka

Létrehozott bibliográfiai rekordok száma: 11 625 bibliográfiai tétel
Analitikák hozzárendelése az adatbázis rekordjaihoz
Jelenleg 67 900 élő példányrekord, 78 279 rekord analitika

Adatbázis-építés a Szikla-21 integrált könyvtári rendszer katalogizáló moduljában

Könyvtári dokumentumok
- folyamatos katalogizálás (valamennyi dokumentumtípus a központi
könyvtárban, a fiókkönyvtárakban és az ellátórendszerben)
- retrospektív katalogizálás (1998 előtti videó- és CD-dokumentumok
szabványos feltárása, nemzetiségi gyűjtemény)

Helyismereti folyóirat-cikkek rögzítése az adatbázisban
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek, testületi határozatok (folyamatos)
Rábavidék (folyamatos)
Gotthárdi Körkép (folyamatos)
Vas Népe (folyamatos)
Porabje (folyamatos)
retrospektív katalogizálás (1976 előtti Vas Népe cikkek, Porabje
korábbi évfolyamai, Gotthárdi Hírek teljes évfolyama)
az aprónyomtatványok számbavétele és feltárása

Tervszerű állomány-apasztás
Gyermekkönyvtárban a nemzetiségi gyűjteményben
A fiókkönyvtárakban: Rábafüzesen, Jabházán, Rábatótfaluban és Farkasfán
A kistérségben: Magyarlakon, Csörötneken, Apátistvánfalván, Szakonyfaluban

Atadó leltárak
A fiókkönyvtárakban: Jakabházán, Rábatótfaluban és Farkasfán
A kistérségben: Csörötneken, Alsószölnökön, Szakonyfaluban

A gyermekkönyvtári állomány vonalkódolása, jelzetelése megtörtént
Állománygondozás: minden részlegben folyamatos volt a jelzetek javítása

Kulturális és egyéb tevékenységek:

Rendezvények 2008-ban:
Programok száma Szentgotthárdon (a központi könyvtárban és a fiókkönyvtárakban):
53 alkalom, 1575 résztvevővel

Jelentősebb rendezvények:

   A központi könyvtárban:
Két alkalommal egyhetes olvasótábor a gyermekrészleg szervezésében
Országos Tini Könyvtári Napok, Könyves Vasárnappal
Rejtvényfüzet-pályázat több fordulóban a gyermekrészlegben
Móra verseny a gyermekkönyvtár szervezésében
Andersen meseíró pályázat

152/224



Kis tollnok vers- és prózaíró pályázat
Elektronikus ügyintézés tanfolyam az internet-teremben 2 csoportnak 20-20 órában
Nyugat 100 mozgó kiállítás közönségszervezése

   A fiókkönyvtárakban: 
Farsang Farkasfán
Anyák napja Farkasfán
Gyereknap Rábafüzesen
Kötetbemutató és kiállítás Farkasfán
Múzeummegnyitó Rábafüzesen

Pályázati tevékenység:

Nyertes pályázatok (hazai forrásból finanszírozott):
A GKM pályázatai támogatása az eMagyarország Pont fejlesztésére (280 e Ft)
Külügyminisztérium pályázati támogatása EU-s gyűjteménygyarapításra és 
rendezvényekre (150 e Ft)
Az OKM érdekeltségnövelő támogatása – az előző évi dokumentum-beszerzés
arányában (512 e Ft)
Az MNEKK pályázati támogatása dokumentumvásárlásra (50 e Ft) 
Az MSZA pályázati támogatása gyermekkönyvtári programokra (60 e Ft)

Elbírálás alatt lévő (uniós keretből finanszírozandó) pályázatok:
TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-
Fejlesztése (konzorciumi keretben)
TÁMOP-3.2.4/08/1 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében (konzorciumi 
keretben)

Támogatások:

A Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása a Heimatmuseum létrehozására
(100 e Ft)
A magyarlaki önkormányzat támogatása dokumentumvásárlásra (15 e Ft)
Az SZJA 1 %-ának felajánlása (86 e Ft) a rádiós internet-kapcsolat eszközfejlesztésére

Továbbképzés:

Akkreditált képzések:
1 fő főiskolai alapképzés (2. évf. II. félév 3. évf. I. félév)
2 fő ECDL Select tanúsítvány megszerzése

Egyéb képzések:
1 fő EU-s továbbképzés
1 fő gyermekkönyvtári továbbképzés
1 fő Szikla konferencia
1 fő kistérségi konferencia
1 fő eMOP konferencia

Mentori feladatok ellátása:

számítógépes tájékoztatás: 3 fő
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szakkönyvtári gyakorlat: 1 fő
szintetizáló gyakorlat: 1 fő
gyermekkönyvtári gyakorlat: 1 fő

Kistérségi feladatok

Szolgáltatások a kistérségi településeknek
- dokumentumvásárlás (gyarapítás/törlés)
- feldolgozás
- szerelés
- kiszállítás
- a csereállomány mozgatása
- szakmai tanácsadás
- statisztikai adatgyűjtés
- nyomtatványokkal való ellátás

Csereállomány mozgatása a 14 szolgáltatóhelyen: 2 913 könyv és 921 nem hagyományos dokumentum 
(CD, DVD, videó) cserélődött.
Könyvcsere: negyedévente
Egyéb dokumentumcsere: havonta 

Kulturális programszervezés:
olvasótábori programok kiterjesztése a kistérségre
versenyek, rejtvényfüzet-pályázatok kiterjesztése a kistérségre

Felújítások, eszköz- és bútorbeszerzés az ellátott könyvtári szolgáltatóhelyeken:
Javaslattétel a felújításra, eszközbeszerzésre
A beszerzések, felújítások nyomon követése

5. Gazdálkodás

A bevételi források és teljesítésük a fenntartói támogatáson felül:
  
Pályázaton nyert támogatás    540 e Ft
Működési bevétel 1 477 e Ft
APEH 1 %      86 e Ft
Községi befizetés      15 e Ft
Mozgókönyvtári normatívából: 6 376 e Ft

Kiadások alakulása

Kiadások: összesen ebből kistérségi feladatokra
______________________________________________________________________

Személyi jellegű: 19 729 e Ft 1 602 e Ft
Járulék:   6 189 e Ft    517 e Ft
Dologi:   9 703 e Ft 3 635 e Ft        

Ebből gyűjteményre:   4 566 e Ft 2 275 e Ft  
Felhalmozás: -           -

____________________________________________________________________
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Összesen: 35 155 e Ft  5 754 e Ft

 
Pénzmaradvány

Központi könyvtár: 75 e Ft
Kistérségi ellátás: 1081 e Ft

A pénzmaradvány visszaigénylése

Központi könyvtár:   75 e Ft irodaszerre (fénymásoló papír, pénztárgépszalag, tonerek a 
másolókba, nyomtatókba)

Kistérségi ellátás:  427 e Ft Szikla szolgáltatásokra (kötelezettséggel terhelt)
653 e Ft dokumnentumvásárlásra (kötelezettséggel terhelt)

5. A vagyon alakulása

Felhalmozási kiadás 2008-ban: nem volt    
A gyűjtemény gyarapodása 2008-ban: 6.014 e Ft (vásárolt és egyéb beszerzés)  

Szentgotthárd, 2009. március 3.

Molnár Piroska
könyvtárigazgató
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott,  
Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított intézmények szöveges beszámolói

1.)  Szentgotthárdi  Integrált  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

Szöveges beszámoló a 2008. évi zárszámadáshoz- Szentgotthárdi Oktatási Intézmény

1. Az intézményi feladatellátás értékelése

A Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  a  2008-as  évben  is  maradéktalanul  teljesíteni  tudta  az  alapító 

oktiratban  meghatározott  feladatait,  kiemelten  az  alap-  és  középfokú  oktatást,  a  német  és  szlovén 

nemzetiségi nyelvi oktatást, valamint a művészetoktatást. 

A 2008-as év második felétől  az átszervezésnek köszönhetően az Arany Tagintézmény látja el  az 1-4. 

évfolyamos, a Széchenyi tagintézmény (illetve a gimnázium) pedig az 5-8. évfolyamos tanulók nevelését 

és oktatását. A szakmai fejlesztés eredményeként 2008. szeptemberétől elkezdődött az első évfolyamon a 

magyar-  német  két  tanítási  nyelvű  oktatás,  illetve  ezzel  összefüggésben  a  nagy  érdeklődés  miatt 

osztályszinten, két csoportra bontva kellett indítanunk egy német nyelvi nemzetiségi osztályt. 

Amellett, hogy az intézmény szolgáltatási palettája bővült, a bevezetett új képzésekből fakadóan már 2008-

ban több kiegészítő normatív támogatást tudtunk igénybe venne, és ez az arány a következő években még 

tovább  fog  emelkedni.  Természetesen  az  így  jelentkező  többletbevétel  mellett  a  nyelvi  óraszámok 

emelkedése miatt a kiadásaink is emelkednek, amit az ötödik évfolyamtól csökkenő osztályszámok részben 

kompenzálnak. 

Meggyőződésem,  hogy  a  fenntartó  szűkös  anyagi  helyzete  nem  lehet  gátja  a  szakmai  színvonal 

emelkedésének.

Az első és ötödik évfolyamoktól kezdődően bevezettük a mindennapos testnevelés rendszerét, kibővítve 

ezzel a sportolási lehetőségek már amúgy is széles körét. Itt kell megjegyezni, hogy a testnevelő tanárok 

tanórán kívüli munkájának, vagyis az edzéseknek, tömegsportoknak csak töredékét tudjuk díjazni, vagyis 

ennek  az  elvárt  munkának  nagy  részét  szeretetből  végzik.  Ez  természetesen  igaz  a  korrepetálásokra, 

versenyfelkészítésekre, szakkörökre is.

Negyedik éve zajlik intézményünkben a kistérségi szinten ellátott gyógytestnevelés. Egyetemi végzettségű 

nevelő  látja  el  a  feladatot  az  alsó  tagozaton  egy,  felső  tagozatosoknál  négy  és  a  gimnáziumban  két 

csoportban heti egy órában. A csoportokat diagnózisok szerint alakítottuk ki, a foglalkozások a testnevelés 

órákkal  párhuzamosan folynak.  Ezeket  a  foglalkozásokat  a  jövő tanévtől  a  14 éven felüli  gimnáziumi 
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tanulókra is szeretnénk kiterjeszteni, hiszen ott is sok a foglalkozásokat indokoló diagnózis, és a törvény 

szerint számukra is biztosítani kell ezt a szolgáltatást. 

Rábagyarmaton és Csörötneken heti egy alkalommal két órában foglalkozik a nevelő az érintett tanulókkal.

A tavalyi évben is megszervezésre kerültek már hagyományos sítáboraink a szlovéniai Roglában és az 

olaszországi Tarvisióban. 

Az  úszásoktatás  már  második  éve  zajlott  és  zajlik  zavartalanul  és  sikerrel,  amiért  köszenit  illeti  az 

élményfürdő vezetőségét is.

A gimnáziumban a szűkös anyagi körülmények  ellenére is a nevelés  és oktatás zavartalan volt.  Jelenleg is 

folyik az emelt szintű angol és német nyelv oktatása az öt évfolyamos osztályokban. Már negyedik éve 

indítjuk a nyelvi előkészítő képzést. Minden évfolyamon biztosítjuk a szlovén nemzetiségi nyelv oktatását. 

A következő tanévtől a nyelvi előkészítő évfolyamot nem indítjuk, helyette visszatérünk a hagyományos 

négy évfolyamos emelt szintű angol és német nyelvi képzésre.

Minden  tanuló  számára  biztosítjuk,  hogy  megszerezhesse  az  ECDL   FULL  számítógép-használói 

bizonyítványt, valamint német és angol nyelvből az ECL nyelvvizsgát.  Az idei tanévben a középfokú 

nyelvvizsgáztatás mellett már alap, illetve felsőfokú nyelvvizsgákat is szerveztünk.

A 2007. évben lefolytatott minősítési eljárásban a Takács Jenő AMI „Kiválóra minősített művészetoktatási 

intézmény”  értékelést  kapott,  így  a  fenntartó  az  állami  támogatás  teljes  összegét  le  tudta  hívni  a 

művészetoktatásban résztvevő tanulók létszáma alapján.

A 2008. évben a  működés alapvető feltételeihez a  fenntartó biztosította a szükséges előirányzatokat,  a 

költségvetési  év  folyamán  jelentkező  szigorított  gazdálkodási  rendszert  enyhítette  a  minősített  iskolák 

számára kiírt szakmai eszközbeszerzési pályázat. 

2. Bevételi források és azok teljesítése

Az intézmény a működési bevételeit jelentősen túlteljesítette az elmúlt évben. 

A 2008-as évben a Vas megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatain 120 ezer Ft-ot nyertünk könyvtári 

állományfejlesztésre, illetve 220 ezer Ft-ot rendezvények szervezésére.

Tavaly  is  havonta  tudtuk  támogatni  a  hátrányos  helyzetű  tanulóinkat  és  mentortanáraikat  az  Útravaló 

ösztöndíjprogramból.

Mintegy  1,1  millió  Ft-ot  nyertünk  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium  Egészségmegőrzési  és 

Drogprevenciós pályázatán, ezen összeg nagyobbik része idén kerül felhasználásra.

A 2008-as év során a fenntartónak lehetősége volt  a minősített  művészetoktatási  intézmények szakmai 

fejlesztésére  pályázatot  benyújtani,  a  pályázaton  két  kategóriában  1.642.000.-  Ft  támogatást  sikerült 

elnyerni, melyet szakmai eszközök beszerzésére fordítottunk. 
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Tavaly májusban fejeződött  be a HEFOP 3.1.3 projektünk, valamint a Pedagógiai  Szolgáltató Központ 

intézményünket  érintő  HEFOP  3.1.4  projektje.  A  mintegy  18  milliós  forrásból  jelentős  eszköz-  és 

humánerőforrás-fejlesztést  tudtunk  megvalósítani  az  intézményben.  Idén  januárban  megtörtént  az 

utófinanszírozott  pályázat utolsó forráslehívása.  Sajnos,  a  záró helyszíni ellenőrzés és a záró pénzügyi 

elszámolás még nem történt meg. Örvendetes volt viszont, hogy a nehézkes kapcsolattartás és a hosszas 

ügyintézés ellenére a pályázati pénz nagy részét sikerült elköltenünk, sőt további tíz kolléga is el tudott 

végezni továbbképzést a pályázat terhére.

 

3. Kiadások alakulása

Az intézmény dologi kiadásai a költségvetési koncepcióban tervezettel összhangban alakultak, bár kisebb 

módosításokra  és  átcsoportosításokra  szükség  volt.  Ezek  a  kiadások  csak  a  minimalizált  működési 

költségeket  jelentették  (közüzemi  számlák  és  kisértékű  eszközbeszerzések),  fejlesztésekre, 

vagyongyarapításra 2008-ban is csak pályázati forrásokból volt lehetőségünk.

A személyi  juttatások  felhasználása  is  tervszerűen  történt,  hiszen  az  alapbérek,  jubileumi  jutalmak, 

járulékok, stb. viszonylag pontosan tervezhetők minden évben. A túlórák száma az új képzések bevezetése 

miatt a 2. félévben valamelyest emelkedett, de a 2009-es évre vonatkozó költségvetési megszorítások miatt 

ezek újra lecsökkentek. 

Meg kell jegyezni, hogy egy iskola életében vannak olyan feladatok, amelyek a pedagógusok kötelező 

óraszámán  felüliek,  elengedhetetlenek,  és  helyettesítéssel,  többletmunkával  járnak  együtt.  Ilyenek  a 

pedagógusok kötelező továbbképzései, a tanulmányi és sport versenyekre való kísérés, nyelvvizsgára való 

felkészítés stb. 

Még  nagyobb  gondot  jelent,  hogy  betegszabadságon,  táppénzen,  gyereknapon  lévő  nevelő  helyett 

dolgozóknak nem tudunk helyettesítést fizetni. Ilyenkor igyekszünk a problémát óracserékkel megoldani, 

de ez nem megy mindig teljes egészében.

4. Pénzmaradványok 

A 2008. költségvetési év zárásakor az intézménynek jelentős pénzmaradványa keletkezett, melynek oka a 

költségvetési  év  közben  többször  közzétett  előirányzat  zárolás,  illetve  takarékossági  felhívás  volt.  Az 

intézményben tartós helyettesítés miatt keletkezett mintegy kétmillió Ft-nyi bérmaradvány, amely azonban 

sajnos  most  is  a  fenntartó  részéről  elvonásra  került.  Ebből  az  összegből  a  pedagógusok  átszervezés, 

költözés miatti pluszmunkáját célszerű lett volna valamilyen módon honorálni. 

Az  intézmény  részére  csak  folyamatban  lévő  megrendelés  (Takács  Jenő  AMI-  322  ezer  Ft),  illetve 

folyamatban lévő pályázat (drogprevenciós pályázat- 1140 ezer Ft) miatti összegek kerültek visszapótlásra.
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5. A vagyon alakulása

Az intézményi vagyon az elmúlt évben nem gyarapodott jelentősen. Egyetlen beruházásként felújításra 

kerültek az Arany Tagintézmény vizesblokkjai, de még számos, ennél komolyabb felújításra lenne szükség, 

már csak az épületek állagának megóvása miatt is. 

Tárgyi eszközök tekintetében a művészetoktatási intézményegység vagyona mintegy 2,2 millió Ft értékű 

szakmai eszközzel növekedett. Igazából csak itt történt komolyabb vagyongyarapodás. Lehetőségek szerint 

próbálták a meglévő hangszerpark állagmegóvása feladatait is teljesíteni.

Még  a  HEFOP 3.1.4  pályázatban  való  részvétel  eredményeként  az  általános  iskolai  egységeink  egy 

laptoppal, egy projektorral és egy digitális táblával gazdagodtak az elmúlt évben. 

Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy az intézmény szemléltető eszközeinek, tornaszereinek, térképeinek 

állapota siralmas, az informatikai eszközök nagy része, különösen az általános  iskolákban elavult. Ezen 

eszközök egy részét szerettük volna a tavalyi év végén kicserélni, reméljük, hogy az idei évben lesz rá 

lehetőség.

A pályázati  forrásokat  is  igyekszünk  minél  hatékonyabban  kihasználni,  idén  a  költségvetési  törvény 

infrastruktúrafejlesztésre fordítható keretéből szeretnénk az intézmények akadálymentesítését megoldani.

6. Létszám- és bérgazdálkodás tapasztalatai

A szakos ellátottság és végzettségi megfelelés a SZOI-ban közel 100 %-osnak mondható. A gimnáziumban 

problémát  jelent,  hogy  nem  tudunk  egyetemi  végzettségű  biológia-kémia  szakos  tanárt  találni,  amit 

egyébként a törvény előírna. 

A művészetoktatási intézmények minősítési eljárása alapján jelentős változásokat kellett életbe léptetnünk 

a szakos tanár ellátottság érdekében, melyet a tantárgyfelosztásban végrehajtottunk, illetve egy esetben 

beiskolázásra  került  sor.  Két  zenepedagógus  a  tanév  folyamán  újabb  szakokra  szerzett  tanári 

szakképesítést. 

A következő időszakban jelentős problémát okozhat megfelelő szaktanár alkalmazása a gitáros, harmonikás 

tanulók oktatásához. 

A SZOI személyi állománya 2008-ban 115 teljes és betöltött státuszt jelentett.

Megszűnt a munkaviszonya három főnek (ebből  egy helyettesítő státuszú volt),  üres státuszra felvételt 

nyert három fő.

Plusz napközis álláshelyen dolgozik egy fő,  ő 2008 őszén tartós táppénzre ment,  ezért  e tanév végéig 

betöltöttük az álláshelyét.
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Gyesen vagy tartós táppénzen volt hét fő, határozott idejű kinevezéssel dolgozott az ő helyükön hét fő. 

7. A szakmai munka éves tapasztalatai

A szakmai munka színvonalára 2008-ban sem lehetett panasz, amit a verseny- és nyelvvizsgaeredmények, 

felvételi  mutatók is  alátámasztanak.  Ahogy korábban már említettem,  az  intézmény tevékenységi  köre 

2008-ban  a  magyar-német  két  tanítási  nyelvű  oktatással  és  a  mindennapos  testnevelés  rendszerének 

bevezetésével bővült, ami történelmi jelentőségű az intézmény történetében.

Az  átszervezés  után  egy  helyre  kerültek  az  azonos  általános  iskolai  évfolyamok,  így  sokkal  jobban 

tervezhető és összehangolható a szakmai munka, jobb a merítési lehetőség. Ennek jelei már 2008-ban is 

megmutatkoztak.

Sajnos  a  pedagógusok  anyagi  megbecsülése  semmit  nem javult,  sőt  reálbérük  tovább  csökkent.  Ilyen 

körülmények között nem lehet hosszú távon elvárni a színvonalas szakmai munkát, félő, hogy újra fel fog 

erősödni a rendszerváltás után tapasztalt fluktuáció.

8. Előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE rendszer)

Intézményünk részben önállóan  gazdálkodó.  Mivel  egy  integrált,  nagyméretű  intézményről  van  szó,  a 

költségvetés  tervezése  éas  nyomon követése  több ember  munkáját  igényli.  A tavalyi  évben bevezetett 

rendszer ugyan jelentősen növelte az adminisztratív terheket, viszont bevezetése mind a törvényi előírások 

mind a feszített költségvetés miatt indokolt és szükséges volt.

Összességében elmondható, hogy intézményünk 2008-ban is fegyelmezett gazdálkodást folytatott, amire a 

szűkös  anyagi  körülmények  miatt  szükség  is  volt.  Az  előirányzatok  ideiglenes  zárolása,  a 

pénzmaradványok csak a legszükségesebb esetekben történő visszapótlása olyan lépések, amelyeket egy 

intézmény  nyilván  nehezen  tud  tolerálni.  Amennyiben  azonban  a  fenntartó  úgy  ítéli  meg,  hogy  ilyen 

drasztikus  lépések  szükségesek  az  „életben  maradáshoz”,  akkor  kötelesek  vagyunk ezeket  a  lépéseket 

elfogadni.

Külön  köszönetemet  fejezem  ki  (az  egységek  vezetői  nevében  is)  a  pénzügyi  iroda  valamennyi 

munkatársának odaadó munkájáért, együttműködéséért és rugalmasságáért!

Szentgotthárd, 2009. március 2.

A további jó együttműködésben bízva tisztelettel: 

Pénzes Tibor
    Igazgató
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2.) Játékvár Óvoda

A Játékvár Óvoda Szentgotthárd az alábbi szöveges beszámolót nyújtja be a 2008. évi gazdálkodással 
kapcsolatban:

Az intézményi feladatellátás általános értékelése, kiemelve a társulási szinten ellátott 
feladatokat:

Intézményünk látja el Szentgotthárdon,       s lehetőségeink és szülői igény alapján a város és a 
kistérség területén az óvodai nevelés feladatait, biztosítja a gyermekek logopédiai ellátását, két 
csoportban a szlovén, egy csoportban a német nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat, a gyermekek 
napközbeni ellátását.

A csoportok és a gyermekek száma, illetve létszáma 2008-ban.

 Az összesenből:

             
Logopédiai ellátás (2008/2009. évi nyitólétszám)

Település Ellátott gyermekek, 
óvodás

Ellátott gyermekek, 
iskolás

Szentgotthárd 33 3
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Apátistvánfalva 1
Rönök 4
Csörötnek 7 9
Magyarlak 4
Rábagyarmat 6 2
Gasztony 2
Felsőszölnök 2 7
Alsószölnök 7
Szakonyfalu 3
Összesen 68     21   
MINDÖSSZESEN                                 89

2008-ban  3  sajátos nevelési igényű gyermeket nevelünk (szeptembertől van szakvéleményünk!), ebből 
két  kisgyermek  beszédfogyatékos,  így  felzárkóztatása  helyi  szakemberrel  biztosított,  egy  gyermek 
érzékszervi(hallás) fogyatékos, fejlesztését utazó szakemberrel tudjuk csak biztosítani.
A gyermekek napközbeni ellátása

kedvezményes óvodai étkeztetés
50%-os kedvezménnyel étkező gyermekek száma :        43 fő
ingyenesen étkező gyermekek száma                         :         13 fő
az óvodai neveléshez, a gyermekek gondozásához  szükséges feltételek, eszközök ingyenes 
biztosítása:  még az  elégséges  szinten  tudtuk  biztosítani  a pihenéshez,  gondozáshoz,  tiszta 
környezethez szükséges feltételeket, de ez 2009-re kérdésessé válik
a  rendszeres  egészségügyi  felügyelet,  a  gyermekek  évenkénti  szűrővizsgálatokon  való 
részvétele ( a fogászati szűrés kivételével) biztosított.

Az intézményi létszám-és bérgazdálkodás tapasztalatai.

Fenntartói engedélyezett létszámkeretünk:   41 fő  
ebből: a pedagógusok létszáma a 12 csoportban     24 óvónő

                                                                                            1 óvodavezető
                                                                                            1 logopédus
                                                                        összesen:  26 fő

ebből a nevelőmunkát közvetlenül segítők száma: 12 dajka
                                                                                          1gyógypedagógiai asszisztens
                                                                      összesen: 13 fő

ebből a kiegészítő feladatokat ellátók száma       :    2 fő ügyintéző
MINDÖSSZESEN:                                                          41 FŐ

Tartósan távollévő(szülési szabadság, GYED)    1 fő
Határozott időre alkalmazott 4 fő ( 2 fő óvónő, 1 fő dajka a 11. csoportban                                  tartósan  
távollévő helyettesítésére)

Az  alapfeladatok  ellátásához  a  teljes  nyitvatartási  időben,  a  közoktatási  törvényben  meghatározott 
minimális szinten biztosított a pedagógusok és egyéb alkalmazottak létszáma.
A pedagógusok végzettsége és képzettsége az ellátott feladatokhoz meghatározottaknak megfelelő.
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A pedagógusok 15 %-a, 4 fő, szakvizsgázott pedagógus. A kistérségi gyógypedagógiai asszisztens jelenleg 
a  logopédiai  tanár  szak  VI.  évfolyamos,  levelezős  hallgatója.  Dajkáink  83  %-a  dajka  szakmunkás 
képzettséggel rendelkezik. 
2008-ban, egy fő dajka közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjasnak minősülés okán, felmentéssel megszűnt. 
Álláshelyét,  a  felmentési  idején  őt  határozott  idejű  kinevezéssel  helyettesítő   dajka  alkalmazásával, 
kinevezésének módosításával töltöttük be.

Az  alkalmazottak  2008-ban  összesen  268  munkanapot,  átlagosan  6,5  napot  estek  ki  a  munkából 
betegszabadság,  táppénzes  állomány  miatt.  Intézményünkben  a  túlmunkadíjak  és  a  helyettesítések 
költségének  meghatározója  a  kollégák  hiányzásainak  mennyisége.  A betegség  miatti  hiányzásokon  túl 
helyettesítési  és  túlmunka költségek jelentkeznek képzéseken,  fórumokon való  részvételek,  valamint  a 
szorgalmi  időben  kiadható  szabadságok  okán  is.  2008  évben  az  óvónők  összesen  534  óra  túlmunkát 
végeztek, személyenként, átlagosan ≈ 22,6 órát.  Fentiek miatt az óvodában a túlmunka és a helyettesítés 
éves költségei esetlegesek, előre túlnyomó részt nem tervezhetők.

A személyi  jellegű  kiadások előirányzatán  belül  még mindig  kevés  a  dolgozók munkaruha  juttatására 
fordítható személyenkénti,  évenkénti  8.000 Ft. Ebből az összegből ma már nagyon nehéz biztosítani a 
higiéniai és személyes ruházat védelmére vonatkozó előírások szerinti munkaruházatot.

Az intézményvezetés éves tapasztalatai, szakmai munka, annak eredményei.

Intézményünk a megye egyik szakmailag legelismertebb óvodája, mára hírünk és rangunk van a megye 
közel 150 óvodája közt. Ennek egyik legékesebb bizonyítéka, hogy a Regionális Pedagógiai Szolgáltató 
Központ  felkérésére  újfent  részt  veszünk  egy  úniós  projekt  szakmai  munkájában,  mint  referencia 
intézmény, a kompetenciai alapú óvodai programcsomag megismertetésében.
Nevelőtestületünk  innovációs  készsége,  továbbképzési  hajlandósága,  hivatásszeretete  garantálja,  hogy 
jelenlegi szűkös anyagi erőforrásaink mellett is,  a  gyermekek egészséges, harmonikus, színvonalas óvodai 
nevelése biztosított kisvárosunk egyetlen óvodájában. A szülők elégedettek  gyermekeik fejlődésével, az 
óvónők munkájával, az óvoda tisztaságával, de kevésbé elégedettek az udvar felszereltségével, az óvoda 
épületének  állapotával,  az  óvoda  tárgyi  felszereltségével,  az  óvodai  étkeztetéssel  (  lásd.  242./2008. 
ügyszámú _ 2008. 09. 23. _  beszámoló intézményünk minőségirányítási programjának végrehajtásáról).

Mindemellett egyre több nehézséget okoz a szakmai kiadások évről évre csökkenő értékű előirányzata. Sok 
gondot  jelent  a  gyermekek  fejlesztéséhez  szükséges,  a  nevelőmunka  feltételeit  jelentő  eszközöknek  a 
megfelelő mennyiségű biztosítása. Hovatovább ellehetetlenül a szakmai munka, hisz nem tudunk elegendő 
mennyiségben – a minőségről már nem is szólva! – biztosítani rajzlapot, ceruzát, festéket, ecsetet, ollót, 
ragasztót, éít. a gyermekek foglalkoztatásához.
Karbantartásokra továbbra sincs lehetőség, évről-évre odázunk el olyan szükségszerű feladatokat, mint a 
víz-, fűtés-, és villamos rendszer felújítása, a 40 éves vizesblokkok korszerűsítése, felújítása, a játszóudvar 
megfeleltetése  a  vonatkozó  szabványoknak.  Hatalmas  gond  a  homokozók  homokjának  cseréje,  mely 
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feladatra  évek  óta  nincs  előirányzatunk,  hiába  kérem.  Egyre  problémásabb  a  játszóudvar  talajának  és 
aszfaltjának állapota ( nagy fák gyökerei a felszínen, töredezett, hiányos aszfaltburkolat).
Égető  probléma  a  higiéniai  és  takarítószerek  rendkívül  alacsony  előirányzata.  2008-ban  ilyen  célra 
összesen bruttó 494.000 Ft-ot költhettünk. A takarítást mi végezzük, ebből az előirányzatból takarítottuk az 
épületeket,  vásároltunk  takarítószereket,  eszközöket,  biztosítottuk  közel  280  kisgyermek,  41  dolgozó 
részére a higiénés eszközöket!

A vagyon alakulása.

2008. évben nagy értékű eszközök beszerzésére részben a 2007. évi pénzmaradványból, átvett pénzből, 
illetve alapítványi, s szülői támogatásból volt lehetőségünk.
a 2007. évi 4.251.000 Ft-ból beszerzésre került

5 db rugós udvari játék
3  db  játszótéri  eszköz,  (  a  fedezet  egy  része  alapítványi  támogatás,  s  a  szülői  szervezet 
támogatása;  megjegyzem,  hogy  az  1999  és  2008  közötti  időszakban  e  két  támogatási 
formából összesen 9,5 MFt-ot fordítottunk eszközbeszerzésre)
65 db gyermekfektető.

Nyugat-magyarországi Egyetem támogatásából
1 db projektor
1 db vetítőernyő állvánnyal

szakmai fejlesztések normatívájának terhére
35 db gyermekfektető

2008-ban elvégeztettük  az  intézmény  teljes  körében  az  érintésvédelmi  vizsgálatot,  felülvizsgáltattuk  a 
kockázat becslési folyamatokat, két csoportszobában, s két öltözőben padozatot cseréltünk.
A nyári  karbantartás során a székhely óvoda négy csoportjában,  s a Tótfalusi  utcai  tagóvodában is  az 
ablakok mázolása megtörtént, a székhely óvoda egy személyzeti mosdója felújításra került. 

Bevételi források és azok teljesítése.

Játékvár Óvoda eredeti módosított teljesítés maradvány
műk.bev.önkorm.-tól 328 328 0
kötbér, bírság 17 17 0
továbbszámlázott 
szolgáltatás

1200 1947 1947 0

intézményi ellátás díja 12491 10375 10375 0
műk.kiad.kapcsolatos  áfa 
visszat

80 613 613 0

kiszám.term.áfája 1325 1325 0
kamatbevétel 2 2 0
nonprofit  szerv-től  átvett 
pénz

345 345 0

ÖSSZESEN 13771 14952 14952 0

Kiadások alakulása és a pénzmaradvány.

Játékvár Óvoda kiadásai eredeti módosított teljesítés maradvány
személyi jellegű 95685 97446 97446 0
járulékok 30031 30359 30359 0
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dologi 38555 38495 38251 244

Pénzmaradvány visszaigénylése.

A 2008. évi pénzmaradvány teljes összegét tisztelettel kérem visszapótolni az intézmény 2009. évi 
költségvetésébe, a homokozók homokjának ( amennyit lehet ebből az összegből) cseréjére, mert e 
célra több éve hiába kérek előirányzat biztosítást az intézményi éves költségvetésekbe, holott évente 
kellene cserélni a homokot a gyermekek egészségének védelme érdekében.

Szentgotthárd, 2009. március 4.

                                                               Tisztelettel:

                                                                                              Kovács Tiborné
                                                                                                Óvodavezető
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3.) Városi Gondozási Központ

Szöveges értékelés a Városi Gondozási Központ 2008. évi gazdálkodásáról

1. Az intézményi feladatellátás értékelése 

A  Városi  Gondozási  Központ  2008-ban is  integrált  intézményi  keretek  között  biztosította  a  szociális 
alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátást. 

A Gondozási Központ által 2008-ban nyújtott szolgáltatások 
Alapszolgáltatások keretében: 
1. Étkeztetés → kötelezően ellátandó feladat, kizárólag Szentgotthárd területén működtetett szolgáltatás. 

2. Házi segítségnyújtás → kötelezően ellátandó feladat, a Szentgotthárdi kistérség keretében működtetett 
szolgáltatás. 

3.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás → önként vállalt feladat, a Szentgotthárdi kistérség keretében 
működtetett szolgáltatás. 

4. Nappali Idősek Klubja → kötelezően ellátandó feladat, kizárólag Szentgotthárd területén működtetett 
szolgáltatás. 
Férőhelyeinek száma: 70 fő → 2008. december 31-ig. 

60 fő → 2008. január 01-től. 

5.  Támogató  Szolgálat →  önként  vállalt  feladat  a  Szentgotthárdi  kistérség  keretében  működtetett 
szolgáltatás. 

6.  Közösségi  Pszichiátriai  alapellátás → önként  vállalt  feladat,  a  Szentgotthárdi  kistérség  keretében 
működtetett szolgáltatás. 

Szakosított ellátás keretében 
1.  Időskorúak Gondozóháza → önként  vállalt  feladat,  kizárólag  Szentgotthárd  területén  működtetett 
szolgáltatás. 
Férőhelyeinek száma: 12 fő

A 76/2008. számú Társulási Tanácsi határozat alapján → „A Társulási Tanács – az alapító Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának javaslatára – megszünteti a Városi Gondozási Központ keretein belül működő, 
idősek átmeneti  elhelyezését nyújtó, gondozóházi ellátást,  a jelenlegi ellátottakra tekintettel lépcsőzetes 
rendszerben. Határidő: 2009. június 30.”

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Városi Gondozási Központ 
személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézményei  és szolgáltatásai  közül  az alábbiak rendelkeznek 
2012.  december  31-ig  szóló  működési  engedéllyel,  a  tárgyi  feltételek,  valamint  az  épültek 
akadálymentesítésének hánya miatt. 
● Idősek Klubja 
● Gondozóház 
● Étkeztetés 
● Házi segítségnyújtás 

Sajnálatos  módon  a  fenntartó  részéről  a  hiányosságok  megszüntetése  érdekében  2008-ban  sem 
történt előbbre lépés! 
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A Támogató Szolgálat a speciális képzési kötelezettség teljesítése tekintetében 2009. április 1-jéig szóló 
működési  engedéllyel  rendelkezik.  E  szakfeladat  munkatársait  2008.  szeptember  hónapban  a  Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet beiskolázta a képzés befejezésének tervezett időpontja 2009. március 
hónap. 
A Közösségi Pszichiátriai ellátás és a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendelkezik csak határozatlan 
idősre szóló működési engedéllyel. 

Ellátottak létszáma 2008. december 31-ei statisztikai jelentés alapján 

Szakfeladat Ellátottak száma A  tárgyév  folyamán 
ellátásba kerültek

A  tárgyév  folyamán 
ellátásból kikerültek 

Nappali Idősek Klubja 60 9 6
Étkeztetés 144 32 49
Házi segítségnyújtás 
Sztg

65 11 20

Házi segítségnyújtás 
Kistérség 

42 11 13

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás Sztg. 

20 5 10

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
Kistérség 

20 8 3

Gondozóház 11 5 6
Támogató Szolgálat 10 4 1
Közösségi  Pszichiátriai 
alapellátás 

39 32 1

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 42 fő településenkénti kimutatása: 
1. körzet: Felsőszölnök → 7 fő, Szakonyfalu → 1 fő, Alsószölnök  → 2 fő 
2. körzet: Rátót  → 2 fő, Vasszentmihály  → 3 fő, 
3. körzet: Rábagyarmat → 3 fő, Csörötnek → 6 fő, Magyarlak  → 7 fő 
4. körzet: Kétvölgy  → 4 fő, Apátistvánfalva → 7 fő  

A kistérség  területén  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtásban  részesülő  20  fő  településenkénti 
kimutatása: 
1. körzet:  Alsószölnök → 2 fő 
2. körzet: Rönök → 1 fő, Rátót → 2 fő 
3. körzet: Rábagyarmat → 2 fő, Csörötnek → 5 fő, Magyarlak → 8 fő 

Támogató szolgáltatásban részesülő ellátottak kimutatáa:
Összesen: 10 fő 

Szentgotthárd: 6 fő, Kistérség: 4 fő →Rönök: 1 fő → Csörötnek: 2 fő → Magyarlak: → 1 fő 

Közösségi pszichiátriai ellátásban részesülő ellátottak kimutatáa: 
Összesen: 39 fő 

Szentgotthárd: 29 fő, Kistérség: 10 fő → Alsószölnök: 1 fő, → Szakonyfalu: 1 fő →  Rönök 2 fő, 
→  Csörötnek: 3 fő → Kétvölgy: 2 fő→ Apátistvánfalva: 1 fő  

A Városi  Gondozási  Központ  szolgáltatásai  közül  kiemelkedő  jelentőségű  az  élelmezési  tevékenység 
biztosítása 
A vásárolt élelmezés adatai: 

167/224



Az Elamen Vendéglátó Zrt. által biztosított, vásárolt élelmezés ára
2008. január 01-től. 
Reggeli: Normál: 197 Ft Diéta: 204 Ft
Ebéd:    Normál: 479Ft Diéta: 502 Ft
Vacsora: Normál: 279 Ft Diéta: 296 Ft 

2008. augusztus 01-től
Reggeli: Normál: 192 Ft Diéta: 198 Ft
Ebéd:    Normál: 465 Ft Diéta: 488 Ft
Vacsora: Normál: 271 Ft Diéta: 288 Ft
Tízórai:  Normál:   41 Ft Diéta:   41 Ft
Uzsonna: Normál: 57 Ft Diéta:   57 Ft

A gondozottak részére vásárolt élelmezési adatok

Idősek Klubja: 15726 adag ebéd, 5059 adag reggeli 
Házi segítségnyújtás: 12810 adag ebéd, 388 adag reggeli 
Étkeztetés: 26421 adag ebéd 
Gondozóház: 4057 adag reggelit, ebédet, vacsorát, és 

1538 adag tízórait és uzsonnát vásároltunk. 

2. Bevételi források és azok teljesítése
 
A 2008. évi bevételek kimutatását az 1. számú táblázat szemlélteti. 

1. számú táblázat

Gondozási Központ   Eredeti
Módosított 
Teljesítés  Maradvány

Műk.bev. Alaptól    240 240 0
Műk.bev.önkorm.-tól    19 19 0
Int.ellátás díja   20220 24280 24280 0
Alkalm.bev.   2173 2098 2098 0
Kamatbev.    4 4 0
Műk.kiad.kapcs. áfa vtér   4224 3340 3340 0
Kisz.term áfa-ja   2775 2067 2067 0
Kötbér,bírs.    27 27 0
Össz.   29392 32075 32075 0

2008-ban a bevételek összetevői
● Az egyes szolgáltatásokat igénybe vevő kliensek személyi térítési díja 
● Munkahelyi élelmezést igénybe vevő alkalmazottak étkezési térítési díja 
● Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés 
●Munkaügyi  Központ  által  nyújtott  támogatás  →  3  fő  munkahelymegtartó  képzésének  befejezését 
követően: 240 e.Ft.

A kliensek  az  igénybe  vett  szolgáltatásokért  2008.  május  01-től  a  12/2008.  számú  Társulási  Tanácsi 
határozat alapján fizették a személyi térítési díjat.

Személyi térítési díjból eredő bevételek 
2. számú táblázat 
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Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés % Bevétel: 
Kiadás/többlet

1210  Nappali 
Idősek Klubja 

3700 4561 4560 100 -

1213 
Étkeztetés 

8000 9177 9177 100 -

1214 
Gondozóház 

5400 6097 6097 100 -

1218  Házi 
segítségnyújtás 
Kistérség 

600 1400 1400 100 -

1212  Házi 
segítségnyújtás 
Sztg

1860 2215 2215 100 -

1219 
Jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás 

240 303 303 100 -

Támogató 
Szolgálat 

420 527 527 100 -

 

A Városi Gondozási Központnak 2008-ban önállóan benyújtott pályázata nem volt. 

Városi Gondozási Központ részére a fenntartó által 2008. évben beadott pályázatok: 

Pályázatok Beadta Igényelt összeg Beadási 
határidő

Elnyert összeg 

SZOC-BF-8-T Kistérségi 
Társulás 

9.300.000 Ft 2008.09.01. 7.500.000

SZOC-BF-08-K Kistérségi 
Társulás 

8.000.000 Ft 2008.09.01. 8.000.000

NYDOP-2008-
5.1.1/A 

Kistérségi 
Társulás 

31.616.571 Ft 
90 %-os 
finanszírozás 

2008. 08.14. 
Hiánypótlás 
beadási hat. 
2008.09.25. 

Nincs döntés 

S,LOVEN 
INTERREG
2007-2013

 Szentgotthárd 
Város 
Önkormányzata

Tervezett 
költségvetés: 
100 millió Ft 95 
%-os 
finanszírozás 

2008.10.31. Nincs döntés 

SZOC-BF-08-T (Támogató szolgálat) /SZOC-BF-08-K (Közösségi ellátás) 
A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának 
rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázatot 
adtunk  be  a  támogató  szolgáltatás  és  közösségi  ellátások  állami  finanszírozási  rendszerbe  történő 
befogadására és működésének támogatására. 
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Finanszírozási időszak: az általános pályázati eljárás lebonyolítását követő év január 1-jétől az azt követő 
harmadik év december 31-éig terjedő időszak (2009. január 1. és 2011. december 31.) 
Mindkét szolgáltatás esetében megtörtént 2009 évre vonatkozóan a finanszírozási szerződés megkötése. 
A benyújtott pályázatokat befogadták, ill. fentiek szerint elbírálták.

NYDOP-2008-5.1.1/A pályázat szakmai tartalma: 
Városi Gondozási Központ 

- Akadálymentesítés, 
- Fűtéskorszerűsítés, 
- informatikai beszerzések (számítástechnikai gépek, szoftver),
- háztartási eszközök, gépek beszerzése,
- személygépkocsi, robogó beszerzés, 
- bútorzat cseréje 

Szlovénia – Magyarország Határmenti Együttműködés Operatív Program 2007-2013.
A szlovén projekt a kiírás szerinti 2. prioritás: fenntartható fejlődésen belül a 2.2. preventív egészségügyet 
célozza meg, azon belül a lelki egészség megőrzésére helyezi a hangsúlyt. 

3. Kiadások alakulása 

A 2008. évi kiadások szakfeladatonkénti kimutatását a 3. számú táblázat szemlélteti. 

Összintézményi szinten a teljesített kiadás: 137.955 e.Ft.
Összetevői: 
● Személyi jellegű kiadások teljesítése: 68.861 eFt.
● Járulékok teljesítése:       21.545 eFt.
● Dologi kiadások teljesítése:       47.549 eFt. 

Összintézményi szinten a dologi kiadás maradványa: 817 eFt.
Összetevői szakfeladatonként 
● Nappali ellátás  → 158 eFt 
● Házi segítségnyújtás → 539 eFt 
● Szociális étkeztetés   → 120 eFt 

A 2008.  költségvetési  évben  az  intézmény  nagyon  szigorú  gazdálkodás  mellett  zavartalanul  látta  el 
alapfeladatait.  Továbbra  is  alapvető  probléma  épületeink,  berendezéseink,  bútoraink,  eszközeink 
elöregedése, elhasználódása, szinte teljes körű amortizációja. 
Évről-évre csökkenő tendenciát mutat az állagmegóvásra, korszerűsítésre, felújításra, fejlesztésre fordítható 
forrás. A helyzetet 2008-ban az elrendelt gazdálkodási szigorítás tovább rontotta, mivel a költségvetésben 
rendelkezésre álló keretet sem lehetett maradéktalanul felhasználni. 

A költségvetés személyi jellegű kiadásai biztosították a zavartalan működést. 
Az alapilletmények, pótlék, a TB-munkaadói járulékok és az egészségügyi hozzájárulás felhasználása az 
alábbiak szerint valósult meg. 

Szakfeladat Alapilletmén
y %

Pótlékok
 % 

TB  járulék 
% 

Munkaadói 
járulék % 

Eü. 
hozzájárulás 
%

Idősek klubja 100 100 100 100 100
Gondozóház 100 100 100 100 100
Házi seg. Sztg. 100 100 100 100 99
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Házi seg. 
Kistérség

100 100 100 100 100

Támogató 
Szolg. 

100 100 100 100 99

Jelzőrendszeres 
házi seg.ny.

99 100 99 100 99

Közösségi 
Pszichiátriai 
alapellátás 
megbiz.díj

99 - 99 98 -

Az alapilletmények is a pótlékok teljesítése a tervezett szintnek megfelelően került felhasználásra. 

4. Pénzmaradvány 

Összintézményi szinten a 2008. évi pénzmaradvány összege: 817 eFt. 

A pénzmaradvány visszaigénylése
A 2008. évi pénzmaradvány összegét az erőteljesen alul finanszírozott 2009. évi költségvetésünk dologi 
kiadásaira igénylem vissza. (tisztítószer, irodaszer-papíráru, stb.) 

5. A vagyon alakulása 

Elvégzett karbantartások 
● Idősek Klubjában a nyílászárók mázolása, garázs meszelése, külső bejárati ajtók festése (195.000 Ft)

● Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson 
•45  db  SH-402  típusú  személyi  riasztó  készülék  (fali  segélykérő)  és  50  db  kézi  jeladó  készülék 
(pánikgomb) akkumulátorainak cseréje (338.100 Ft)
•Átjátszó berendezés szervizelése, LAMBDA BC70-7G (nagy antenna) cseréje (208.200 Ft) 
•65 db SH-402 készülék frekvencia áthangolása (374.400 Ft) 

●  Idősek  Klubja  és  Gondozóház  érintésvédelmi,  szabványszerűségi  és  villámvédelmi  felülvizsgálat  és 
ehhez kapcsolódó minősítő irat elkészítése (63.000 Ft)
 
● IEX 271 forgalmi rendszámú gépkocsi javíttatásai, műszaki vizsgára való felkészítése (282.100 Ft) 

Tárgyi eszköz beszerzése 
Gondozóház részére
●Laminált bútorlapból készült konyhaszekrény + TEKA EM 302P elektromos főzőlappal (244.400) 
●Taposószívó (29800 Ft) 
●Ambulélegeztető + szájmaszk (17300 Ft) 
●Sürgősségi táska (19500 Ft) infúziós állvány (17800 Ft)
●Infúziós állvány (17800 Ft) 
●2 részes paraván (27800 Ft) 
●20 db lepedő, 20 db ágynemű (88800 Ft) 
●20 db törülköző (24700 Ft) 

Házi segítségnyújtás részére 
●1 db kerékpár (50000 Ft)  
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6. Az intézményi létszám alakulása 

2008-ban  az  intézményben  az  engedélyezett  álláshelyek  száma  41  fő  volt.  A  szakfeladatonkénti 
létszámkimutatást a 4. számú táblázat szemlélteti. 

4.számú táblázat 

Szakfeladat Engedélyezett  2008.XII.31-
ig (fő)

Létszám 2009. I.01-től (fő)

Nappali Idősek 11 9
Szociális étkeztetés 0 1
Jelzőrendszeres házi 
segítségny.

4 2

Házi segítségnyújtás 11 14
Gondozóház 8 7
Közösségi Pszichiátria 3 3
Támogató Szolgálat 4 4
Intézményi összes: 41 fő 40 fő

A 296/2008.  számú  Képviselőtestületi  határozat  alapján  →  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központban az engedélyezett álláshelyek számát 41 főről 2009. 
január 01-től 40 főre, 2009. július 01-től 40 főről 33 főre javasolta csökkenteni a fenntartó Szentgotthárd 
Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  számára.  A javaslatot  a  fenntartó 
jóváhagyta. 
2008-ban 2 fő szociális gondozónak szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya nyugdíj illetve rokkantsági 
nyugdíjazás miatt. A gondozóházban 1 fő szociális gondozónak szűnt meg 2008. XII.31-én a határozott 
idejű közalkalmazotti jogviszonya.
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 70/2008. számú Társulási 
Tanácsi  határozat  3.  pontjában  úgy  döntött,  hogy  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  feladatnál 
alkalmazott  4  fő  helyett  2  fővel  látja  el  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást  2009.  január  01-ei 
időponttól.  
Az év folyamán 2 fő fejezte  be főiskolai  tanulmányait  és  szerezte  meg az  általános  szociális  munkás 
oklevelet (Az idősek klubja és a házi segítségnyújtás vezetője) Három fő pedig munkahelymegtartó képzés 
keretében megszerezte a munkakör betöltéséhez szükséges szociális gondozó és ápoló szakképesítést. Az 
intézmény  szakalkalmazottai  közül  2  fő  részmunkaidőben  foglalkoztatott  házigondozónő  kivételével 
valamennyi szociális szakember rendelkezik a munkaköre betöltéséhez szükséges szakképesítéssel. 

7. Az intézményvezetés éves tapasztalatai, szakmai munka eredményei 

A Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Vas Megyei Területi 
kirendeltsége 2008-ban ellenőrizte a Gondozóház, az Idősek Klubja, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás 
működését. 

Az  ellenőrzésekről  készített  jegyzőkönyvek  összegző  megállapításai  tükrözik  az  intézményben  folyó 
szakmai munka eredményességét. 
„Az ellenőrzés szakmai szempontjainak elemzése és a helyszínen szerzett személyes benyomások alapján 
megállapítható, hogy az Időskorúak Gondozóházának működése megfelel a jogszabályi előírásoknak, a 
szakmai követelmények magas színvonalon érvényesülnek.”
„…a  Városi  Gondozási  Központ  szervezeti  keretei  között  működő  házi  segítségnyújtás  és  étkeztetés 
szolgáltatás szakmai követelményei érvényesülnek.” 
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„Az  Idősek  Klubjában  dolgozók  lelkiismeretesen  végzik  munkájukat,  magas  színvonalú  ellátást 
biztosítanak az igénybevevőknek.”

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pedig a Támogató Szolgálat és a Közösségi Pszichiátriai alapellátás 
vonatkozásában végzett ellenőrzést.
Az ellenőrzés során készített feljegyzések „felhívták a fenntartó figyelmét, hogy az ellátottak számára 
nyitva álló helyiség akadálymentesítését meg kell oldani az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 4. §. alapján 
és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 4. § (f)-
(h) pontjai szerint, e törvény 7/B. § (1), (3) bekezdésében meghatározott határidőig. 
Ha  az  épület  szerkezeti  megoldása  továbbra  sem  teszik  lehetővé  az  akadálymentesítést,  akkor  a 
jogszabályban  jelölt  határidőt  követően  a  szolgáltatás  nem  használhatja  helyiségeit  az  ellátottak 
fogadására.”

Intézményvezetőként alapvető problémának tartom, hogy sem a 2008-as, sem a 2009-es költségvetésben 
nincs fedezete az IEX forgalmi rendszámú személygépkocsi cseréjére. 
A személygépkocsi 2002. szeptemberben került beszerzésre. Az utóbbi 2 évben a fokozódó igénybevétel 
miatt egyre gyakoribbak a fellépő műszaki problémák, jelentősen megemelkedett a javítási és karbantartási 
költség. 
A személygépkocsi nélkülözhetetlen tárgyi eszköze a napi alapszolgáltatások biztosítása során. 
(étkeztetés-ebédszállítás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti rendszer működtetése) 

8. FEUVE rendszer működése

A részben önállóan működő intézmény vezetőjeként nyilatkozom, hogy 2008. évben az általam vezetett 
Városi  Gondozási  Központban  gondoskodtam a  folyamatos  kontrollokról,  ellenőrzésekről,  de  FEUVE 
szabályzattal intézményünk jelenleg még nem rendelkezik. 
Gazdálkodással kapcsolatos feladatainkat a fenntartó pénzügyi irodájának munkatársai valamint a belső 
ellenőr folyamosan kontrollálja.  

Szentgotthárd, 2009. március 4.

Tisztelettel 

Fábián Béláné s.k.
Intézményvezető 
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4.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2008. évi költségvetési beszámolóhoz szöveges értékelés

    Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megalakulását követően Szentgotthárdon 
és a kistérség 15 településén látunk el szakfeladatokat.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik szakfeladata a családsegítés, melyet a 1993. évi III. 
törvény szabályoz.
   A 2008. évben szociális feltérképezés során felkerestük a szociális ellátórendszerben nem szereplő, az 
önkormányzat által jelzett személyeket a településeken, akik szociális szempontból segítségre szorulnak, de 
problémájukkal  nem keresik  fel  az  illetékes  szerveket.  2007-től  a  Családsegítő  Szolgálatok  részére  is 
kötelező feladat lett az észlelő – jelzőrendszer kialakítása. Az észlelő – jelző rendszer a jogszabályban 
előírt tagokból áll, akiket személyesen és írásban is megkerestünk, és tájékoztatást tartottunk a feladtuk 
céljáról. Természetesen az elsődleges cél a kistérségben élő szociális szempontból hátrányos helyzetű, és 
veszélyeztetett  családok  felkutatása,  feltérképezése,  és  számukra  a  megfelelő  segítség  nyújtás 
megvalósítása. Tapasztalataink szerint a 2008. évben a településeken élő családok, egyedül élők szociális 
helyzete nagymértékben romlott. Ennek fő oka a súlyos fokú munkanélküliség, mely probléma az egyének 
életvezetésére, mentális állapotára stb. negatívan hat. Az elmúlt évben a korábbihoz képest Szolgálatunk 
több rendkívüli gyermekvédelmi támogatást javasolt a Polgármesteri Hivatalok felé. Tapasztaltuk, hogy a 
családok  anyagi  problémái  voltak  a  vezető  okok  a  család  megsegítésével  kapcsolatban.  Több  család 
esetében a családgondozás során súlyos anyagi gondokat kezeltünk, több kiskorú esetében az alapvető 
élelmiszer  biztosítása  az  önkormányzat  által  adható  támogatásokból  lehetett  fedezni.  Ezen  problémák 
Szentgotthárdon, és a kistérségi településeken is jelentkeztek. Kistérségben a problémát fokozza, hogy a 
családok,  egyedülálló  személyek  sokkal  zárkózottabban  élnek,  mint  Szentgotthárdon.  Ezen  probléma 
akadályozza  az  aktív,  hatékony,  és  gyors segítségnyújtást,  mivel  az adott  személyek nem, vagy későn 
említik a  nehézségeiket.  2008-ban is  igyekeztünk természetbeni  formában támogatni  klienseinket,  és  a 
rászorulókat.  2009.-ben  tartós  élelmiszer  adományokat  is  gyűjtünk  a  lakosság  számára.  Meglátásunk 
szerint nincs annyi felajánlás, amennyi elegendő lenne a többszörösen hátrányos helyzetben, vagy 
veszélyeztetettségben lévő családok, gyermekek megsegítésére. 

A települések önkormányzataival rendszeres a családgondozó kapcsolattartása, együttműködés és a 
folyamatos információcsere, és szükség szerint közös megoldási lehetőségek kidolgozása valósul meg. 
   A  szélesebb  körű  információ  nyújtás  érdekében  tájékoztató  anyagokat  készítettünk,  melyeket 
családokhoz,  és intézményekhez is eljuttattunk. Az információs anyagok többek között  tartalmazták az 
elérhetőségünket,  tevékenységünk  profilját.  A  helyi  médián  keresztül  folyamatosan  jelentetjük  meg 
programjainkat, Keres-kínál rovatunkat a Gotthárd Tv Képújságjában, mely a településen élők számára is 
elérhető információ.
   A kistérség  településein  rendszeres  fogadóórák  biztosítják a  lakosság  számára  a  Szolgálattal  a 
kapcsolatfelvétel  lehetőségét,  jelzés  tevését,  szolgáltatásaink  igénybevételét.  Az  intézményünk  által 
biztosított fogadóórák rendje 2008. évben a feladat-ellátási területen heti rendszerességgel valósul meg, 
váltva a  gyermekjóléti  szolgálat  családgondozójával.  Kollégáim tájékoztatása  szerint  a  településeken a 
jelzőrendszeri tagokkal, hivatalok munkatársaival, Falugondnoki Szolgálattal, családokkal a kapcsolattartás 
napi szinten megtörténik, kölcsönös tájékozódás valósul meg. 
Intézményünk által biztosított családgondozói fogadóórák kihasználtsága eltérő. Vannak olyan települések, 
ahol kevésbé veszik fel a kliensek személyesen a kapcsolatot a családgondozókkal. Ezért jelzés esetén a 
kollégák keresik  fel  a  családokat  az  otthonukban.  A fogadóórákra  meghívott,  behívott  kliensek magas 
számban megjelennek a konzultációkra. A konzultációkon inkább egyéni esetkezelések történnek, majd a 
szociális anamnézis felvétele, megismerése után közösen megbeszélve, igény szerint kialakításra kerül a 
családgondozás  kerete.  Elsősorban  azokat  nevezzük  klienseinknek,  akik  írásban  is  kérik  a  szociális 
esetkezelést, és a megfogalmazott kereteket elfogadják. Természetesen azokat a személyeket is segítjük, 
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informáljuk, stb., akik az önkéntesen kérhető szolgáltatásokat nem igénylik. Ezen illetők tekintetében is 
megvalósul a számukra szükségesnek tartott korrekció. Érzékelhető, hogy intézményünk tevékenységét a 
lakosság megismerte a kistérség településein is,  egyre többen tudják,  hogy milyen jellegű tevékenység 
történik  szolgálatunknál,  és  egyre  többen  fordulnak  hozzánk  probléma  esetén. Elmondható,  hogy  a 
területen  végzett  munka  fókuszában  továbbra  is  a  kliensek  személyes  felkeresése  és  gyakori 
családlátogatások állnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kliensek változatlanul szívesebben osztják 
meg problémáikat otthoni környezetükben a családgondozóval, mint hivatalos körülmények között.  
   Munkánk során arra törekszünk, hogy megelőzzük a  családok elhanyagoltságát,  kiszolgáltatottságát. 
Segítsük,  támogassuk azokat  a  családokat,  akik  nem képesek  önmaguktól  eredményesen  funkcionálni. 
Törekvésünk,  hogy  a  segítő  és  a  hozzáforduló  együttműködése  során  a  kliens  eljusson  valamilyen 
megoldáshoz a problémájában, a családgondozó segítő támogatással áll a kliens mellett.
Tesszük  mindezt  szociális,  életvezetési,  mentálhigiénés  tanácsadás,  segítőbeszélgetés,  természetbeni 
segítségnyújtás  (adományok:  ruha,  cipő,  játék,  könyv,  bútor,  háztartási  gépek  stb.  közvetítése), 
információnyújtás,  felvilágosítás,  szociális  és  egyéb  információs  jellegű  tájékoztatás,  érdekképviselet, 
ügyintézés formájában. Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, a 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást megszervezzük. 
A kliens  természetes  támaszai  (családtag,  rokon,  ismerős,  munkatárs,  munkahely  stb.),  szakemberek, 
intézmények is részesei lehetnek a megoldási folyamatnak.
A  kliensek  szükségleteinek  eredményes  kielégítéséhez  gyakran  több  szervezet,  vagy  intézmény 
együttműködése  szükséges.  Elengedhetetlen  a  zavartalan  munkakapcsolat,  a  szerepek  pontos 
meghatározása, a közös tervezés a hatékonyság érdekében.
Családsegítés területén jelenleg 1 fő főiskolai képzésben vesz részt, tanulmányait általános szociális 
munkás szakon végzi. 2009/2010 tanév első félévében 1 fő kezdi meg tanulmányait szintén általános 
szociális munkás szakon. A dolgozó a szociális alapvégzettség megszerzésére kötelezve lett, ezért a 
kolléga tandíj és útiköltség támogatását az intézmény költségvetéséből kell megoldani. 

   Szolgálatunk  másik szakfeladata melyet Szentgotthárdon és a kistérség településein ellátunk, a 
Gyermekjóléti Szolgáltatás, mely feladat ellátást a 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály szabályoz. A Gyermekjóléti Szolgáltatás a gyermek érdekeit védő 
speciális  személyes  szociális  szolgáltatás,  amely  a  szociális  munka  módszereinek  és  eszközeinek 
felhasználásával  szolgálja  a  gyermek  testi  és  lelki  egészségének,  családban  történő  nevelkedésének 
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Elmondható, hogy többnyire súlyos, halmozottan 
jelentkező problémákat kezelünk családgondozásaink során. A kezelt problémák leggyakoribb típusai 
az  anyagi  problémák,  szülői  elhanyagolás,  gyermeknevelési  gondok,  valamint  a  szülők  és  a  család 
életvitele miatti problémák, a családon belüli bántalmazás. Szolgálatunk, mint a gyermekjóléti alapellátás 
intézménye hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének elősegítéséhez.
A Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban speciálisan szociális, és mentálhigiénés, érintőlegesen egészségügyi 
tájékoztatást,  valamint  gondozási:  családgondozás,  szervezési:  esetmegbeszélés,  esetkonferencia, 
szolgáltatási:  adósságkezelés,  tájékoztatás,  tanácsadás,  információ  közvetítés,  szocializációs 
hiányosságokat  kompenzáló – prevenciós  programok (hátrányos helyzetű és  veszélyeztetett  gyermekek 
tábora, családi életre felkészítő tábor, előadássorozat, klubok működtetése) feladatokat lát el.
A 2008-as évben intézményünket, a gyermekjóléti szolgáltatást bemutató propaganda kiadványokat 
folyamatosan  terjesztjük  a  településeken.  Tájékozató  anyagokat  a  gyermekek,  szüleik,  és  a  velük 
foglalkozó szakemberek is megismerhették.
Prevenciós  célzattal  igyekeztünk  2008-ban  is  felvilágosító  tevékenységet  folytatni  a  gyermekek 
körében,  ezért  folyamatos  kapcsolatot  tartottunk az ÁNTSZ egészségfejlesztő – mentálhigiénikus 
csoporttal. Kapcsolatot létesítettünk a győri Szt. Cirill és Method Alapítvánnyal, mely intézmény a 
családon  belüli  bántalmazás  során  krízis  helyzetbe  került  családok  számára  nyújt  „menekülési 
lehetőséget”. 2008. évben személyesen is felvettük a kapcsolatot az OKIT (Országos Krízis Kezelő 
Intézet),  mely  szervezet  elsősorban  telefonos  segítséget  nyújt  a  családon  belüli  bántalmazást 
elszenvedő személyek számára. A telefonon történő segítség kérés hatására a szervezet tájékoztatást 
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ad  az  országban  üres  férőhelyekkel  rendelkező  krízis  ellátással  foglalkozó  intézményekről. 
Gyermekjóléti  Szolgálat  folyamatosan  informálja,  és  összefogja  a  gyermekvédelembe  dolgozó 
szakemberek munkáját. Szüksége esetén számukra is szakmai segítséget nyújt, akár egyéni esetkezelésben 
történő problémákban is. Egyre inkább tapasztalható, hogy a gyermekekkel foglalkozó intézményekben a 
szakemberek az elhatalmasodó agresszióval nem képesek megfelelő kezelési eljárásokat kialakítani. Ezen 
probléma a havi Családvédelmi Egészségnevelő és Koordinációs Bizottsági üléseken folyamatosan 
felmerül.   Megállapításunk  szerint  a  városban  szükséges  lenne  főállású,  vagy  részmunka  idős 
gyermek  pszichiáter,  gyermek  pszichológus,  és  mentálhigiénikus  szakember  alkalmazása.  Ezen 
szakemberek a lelki gondozás terén képesek megfelelő segítséget nyújtani. Tapasztalataink szerint a 
kliensek 80 % valamilyen jellegű mentális, és lelki zavarban, betegségben szenved. Ezen problémák 
kezelése,  korrekciója  csak  a  fent  említett  szakemberek  aktív  közreműködésével  oldható  meg. 
Szolgálatunk egyik  munkatársa  jelenleg  mentálhigiénikus  szakember másod  diplomás  képzésben 
vesz részt a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében. 

Az intézmény harmadik szakfeladata az  adósságkezelési szolgáltatás, mely a szentgotthárdi lakosok 
számára elérhető szolgáltatás. 2008-ban 3 fő vett részt az adósságkezelési szolgáltatásban. 

Célja  a  lakosság  adósságállományának  csökkentése,  az  adósságkezelési  programba  bevont  egyének, 
családok  adósság  problémájának  rendezése,  az  adósok  lakhatással  kapcsolatos  kiadásainak  rendszeres 
fizetése, az adósság visszatörlesztése. 
Az adósságkezelési tanácsadó segíti  a klienst abban, hogy problémamegoldó és „coping” – kapacitását 
fejlessze, hatékonyabbá tegye. Tevékenységét annak érdekében fejti ki, hogy a kliens motivált legyen, és 
képes legyen ügyei önálló vitelére, problémái megoldására. Segíti az adós és a forrásrendszerek közötti 
kapcsolat kiépítését.
A sikeres hátralékkezelés érdekében az adósságkezelési tanácsadó elsősorban a kiváltó tényezőket próbálja 
megszüntetni,  komplex  problémakezelést  végez,  támogatást  és  segítséget  nyújt  a  klienseknek,  hogy 
képesek  legyenek  a  krízis  állapotból  mesterséges  erőforrások  segítségével  kilábalni,  életvezetésükben 
minőségi változást elérni. Arra törekszik, hogy felismertesse a kliensekkel saját felelősségük fontosságát és 
lakhatásuk  megőrzésének  szükségességét.  Feladata  továbbá  a  családokkal  történő  reális,  teljesíthető 
szerződések megkötése és megvalósítása. Együttműködik az adós háztartással,  alaposan feltérképezi az 
ügyfél családi, anyagi, egzisztenciális hátterét és közösen feltárják a probléma megoldásának lehetőségeit, 
javaslatot tesz az önkormányzatnak a szükséges támogatásra, előkészíti az adósságkezelési támogatás iránti 
kérelmet és továbbítja a döntéshozónak, az ügyféllel folyamatos kapcsolatot tart, és figyelemmel kíséri az 
adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását.

Az  1993.  évi  III.  törvény  37/D  §  (2)  bekezdésében,  valamint  a  szociális  ellátások  igényléséhez 
felhasználható  bizonyítékokról  szóló  többször  módosított  32/1993.  (II.17.)  Korm.  rendelet  (10)-(12) 
bekezdésében foglaltak alapján a nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának 
feltételeként együttműködésre kötelezett, un. beilleszkedést segítő programban köteles részt venni.  2006. 
évtől  szervezzük  Szentgotthárdon  és  kistérség  településein  az  aktív  korú  nem  foglalkoztatott 
személyek  együttműködési  programját. 2008-ra  hatékonnyá  vált  az  említett  személyek,  és  a  velük 
foglalkozó intézményekkel a kapcsolattartás. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a célzottan 
elhelyezkedést segítő törekvések mellett fontos szerepe van, hogy egyéb, a kliens által megfogalmazott 
problémák is - amelyek közvetve vagy közvetlenül befolyásolják a program eredményességét - a figyelem 
fókuszába kerülnek. Ezek egy része támogatásunkkal megoldódik, ezzel segítve a pozitív változást.
A kliens által hozott probléma minden esetben a munkahely hiánya, és az ebből fakadó anyagi nehézségek, 
melyek lelki, mentális konfliktusok kialakulásához vezet. 
 Mindezek a személyi jellemzőkkel együtt határozzák meg az egyéni beilleszkedési program jellegét. Az 
esetkezelések  jellegét  tekintve  elsősorban  információnyújtás,  ügyintézésben  való  segítségnyújtás, 
segítőbeszélgetések kerültek előtérbe.
A program típusát a prioritások figyelembe vételével, a kardinálisabb problémára fókuszálva fogalmazzuk 
meg. 
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Az esetek nagyobb százalékában elmondható, hogy az együttműködésre kötelezett kliensek szívesen veszik 
a Szolgálattal a kapcsolattartást, amely gyakran családgondozássá szélesedik ki.
A családgondozónak érzékenynek kell lennie a kliensek szükségleteire, és fel kell lépnie az érdekükben, ha 
velük szemben hátrányos megoldások születnek
Ők  a  legkevésbé  tájékozottak  az  őket  megillető  jogokról,  ellátási,  támogatási  formákról,  náluk 
tapasztalhatóak  leginkább  anyagi,  életviteli,  családi  –  kapcsolati,  lelki  –  mentális,  foglalkoztatási, 
egészségügyi problémák, szocializációs hiányosságok. Náluk van szükség leginkább szociális – mentális 
esetkezelésre, információnyújtásra, tanácsadásra, ügyintézésre, segítő beszélgetésre.

Szolgálatunk  a  szociálisan  rászorulók  helyzetének  segítése  érdekében  természetbeni  segélyezési 
tevékenységet folytatunk, melyet kiterjesztettünk a kistérség településein élő klienseinkre is. A lakosság 
által felajánlott  adományok közvetítésével,  az arra  rászoruló egyének, családok felkutatásával segíti 
Szolgálatunk a rászoruló egyén, vagy család helyzetét. Az igény megjelenik, mind a ruhaneműk, mind a 
tartós használati cikkek terén.

Szentgotthárdon  évek  óta  eredményesen  működő  nyári  napközbeni  táborunk  kistérségi  szintűre 
bővítése 2008-ban megvalósult, ezáltal a kistérség településein élő gyermekek számára is elérhetővé vált a 
„Menő Manó” fantázianevű táborunk, amely a gyermekek nyári szabadidejének hasznos eltöltését tette 
lehetővé.
  
  2008-ban az iskolakezdés előtt Szentgotthárdon és a kistérség településein is  meghirdettük az „Itt a 
tanév” iskolakezdési akciónkat, amely során a lakosság feleslegessé vált, de még használható állapotban 
lévő iskolatáskát, tolltartót, vonalzót, egyéb iskolai felszerelést, tornaruhát, tornacipőt ajánlott fel rászoruló 
családok számára Szolgálatunk közvetítésével. 

Tevékenységeinket a szakmai programban meghatározott célok, feladatok alapján végeztük a 2008. 
évben is. A Szolgálat  egységesen  törődik  a  társadalmi,  szociális  kapcsolat  rendezésével,  az  egyéni  és 
szociális hiányok pótlásával és belső egyéni személyes konfliktusok kezelésével.     
A  szociális  szakma  felelőssége,  hogy  a  meglévő  tapasztalatokat  elemezzük,  a  hiányzó  szakmai 
standardokat kidolgozzuk, végig szem előtt tartva, mi érhető el reálisan a kliens számára, ezzel segítve a 
kliens reális jövőképének alakulását. Kompetencia határaink figyelembe vételével a koordinátor szerepét is 
betöltjük.
Családgondozóink  team  –  munkát  végeznek.  Az  eseteket  megbeszélik,  de  minden  esetnek  egyetlen 
felelőse, esetgazdája van.

2008-ban drog prevenciós pályázatot adtunk be az ESZA – hoz. A pályázat a korábban megismert 
prevenciós  pályázatokhoz  képest  alternatív  elemeket  tartalmazott,  mivel  a  program  anyaga 
megszólította a gyermekkorúkat, szakembereket, és szülőket is. Sajnálatos módon a pályázatunkat 
negatív irányban bírálták el, ezért az nem valósult meg. 

Személyi állomány

A 15 település ellátásához 8 családgondozó alkalmazása valósul meg. E létszámmal a fenntartó határozata 
alapján dolgozunk.
Intézményünk az  előírt  szakember  létszám biztosítását  követően  megkapta  a  határozatlan  időre  szóló 
működési engedélyt.

Az intézmény feladatait 7 fő családgondozó és 1 fő családgondozó- intézményvezető látja el. 

A családsegítés  szakfeladat szakmai  tevékenységét  4  fő  családgondozó  alkotja  –  2  fő  Szentgotthárd 
közigazgatási  területén,  2  fő  a  kistérségben  dolgozik.  A  kistérségben  dolgozó  kolléga  kinevezése 
határozottról, határozatlanná változott. 
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2008. évben a családsegítés szakfeladatot végző személyek képzési megfelelése: 1 fő teljes munkaidős 
határozatlan kinevezésű felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens (Családsegítő Szolgálat koordinátora). A 
dolgozó jelenleg főiskolai képzésben vesz rész, tanulmányait általános szociális munkás szakon folytatja. 1 
fő  teljes  munkaidős  határozatlan  kinevezésű  pedagógus,  aki  2009/2010-es  tanévben  szociális 
alapvégzettség  megszerzésére  lett  kötelezve.  1  fő  teljes  munkaidős  határozatlan  kinevezésű  általános 
szociális munkás (megbízott intézményvezető, aki a 2008. év nyarán munkaviszonyát megszűntette), 1 fő 
teljes munkaidős határozott kinevezésű szociális segítő.

A gyermekjóléti  szolgáltatás szakfeladat szakmai egységét  szintén 4 fő családgondozó látja el  -  2 fő 
Szentgotthárd közigazgatási területén, 2 fő a kistérségben dolgozik. 
Az  adósságkezelési  szakfeladatot  az  adósságkezelési  tanácsadó  végzi,  aki  egyúttal  a  gyermekjóléti 
szakfeladat szentgotthárdi családgondozója is. 
A fenti létszámon kívül tiszteletdíjas foglalkoztatású munkavállaló látta el a mentálhigiénés feladatokat heti 
8 órában. 

2008. évben a gyermekjóléti szakfeladott végző személyek képzési megfelelése: 1 fő teljes munkaidős 
határozatlan kinevezésű általános szociális munkás (jelenleg a Gyermekjóléti Szolgálat koordinátora, és az 
intézményvezető  helyettest  helyettesíti,  annak  távolléte  idején).  1  fő  teljes  munkaidős  határozatlan 
kinevezésű művelődés szervező, andragógus. A dolgozó jelenleg másod diplomás képzésben vesz rész, 
mentálhigiénikus  szakember  szakon.  1  fő  teljes  munkaidős  határozott  kinevezésű  felsőfokú 
gyógypedagógia asszisztens (munkaviszonya az év során megszűnt). 1 fő teljes munkaidős határozatlan 
kinevezésű gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó (az év során tartós táppénzes állományba került)

2008-ban több esetben történt családgondozó, és intézményvezető váltás. 2008-ban intézményvezető 
helyettes kinevezése is megvalósult. 

2007. végén az intézmény vezetőjének tartós táppénzes, majd Gyes állománya miatt a Szolgálat vezetését 
az  erre  a  feladatra  megbízott  személy  látta  el.  A megbízott  intézményvezető  2008 nyaráig  vezette  az 
Intézményt, majd rendes felmondással elhagyta a Szolgálatot. Az addig Gyes állományban lévő személy 
ismét  munkaviszonyt  kezdett,  és  vezette  az  intézményt.  Ezek  után  ismét  passzív  állományt 
kezdeményezett,  jelenleg  Gyed-en  van.  Az  intézmény  vezetését  jelenleg  az  intézményvezető  helyettes 
végzi, átmeneti ideig. 

Intézményvezetés  tapasztalatai:  2009.  01.  01-től  látom el  megbízás  alapján  az  Intézmény  vezetését, 
átmeneti időre. Ezért a tapasztalatokról nem tudok beszámolni. Természetesen egy kis létszámú Intézmény 
vezetése is  kulcskompetenciákat  igényel.  Fontos,  hogy a  vezető komoly szakmai háttérrel  rendelkezze 
annak érdekében, hogy komplexen átlássa a saját, és a kollégái munkáját is. Meglátásom szerint a kollégák 
a szakmai tevékenységüket komolyan veszik. Fő szempont a napi tevékenység megszervezése, a kliensek 
támogatása.  Véleményem  szerint  a  kistérség  területén  a  Polgármesteri  Hivatalokkal  széleskörű,  és 
megfelelő  szintű  a  kapcsolatunk.  Amennyiben  segítséget  kértünk  klienseink  számára  az 
Önkormányzatoktól, együttműködő magatartást tapasztaltunk. Konfliktusos, vagy annak tűnő helyzeteket a 
körülöttünk  lévő  Intézményekkel  meg  tudjuk  beszélni,  kölcsönösen  segítjük  egymást.  Folyamatosan 
szervezem a kollégák továbbképzési kötelezettségeit. Minden lehetséges továbbképzések rész veszünk a 
szakimai  kompetenciák,  tudás,  és  a  „kiégés  szindróma”  megelőzése  érdekében.  Heti  rendszerességgel 
esetmegbeszéléseket tartok a kollégák együttműködésével. Ezeken a megbeszéléseken az Intézménnyel, és 
a konkrét esetkezelésekkel kapcsolatos teendőket beszéljük meg. Hosszabb távra is kialakításra kerülnek a 
tervben lévő feladatok ellátása. A kollégák esetleges „megsegítése” érdekében egyénileg is konzultációkat 
folytatok a már látható, és nem várt konfliktusok megoldása érdekében. Meglátásom szerint a kollégák 
megfelelő  szintű  szociális  érzékenységgel,  tudással,  kompetenciákkal  rendelkeznek  a  tevékenységük 
ellátásával kapcsolatban.  Az esetlegesen kialakult  problémákat igyekszünk az Intézmény keretein belül 
kezelni, megoldani. 
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Az intézmény pénzügyi tevékenységét minden esetben a Pénzügyi Iroda vezetőjével,  majd a Pénzügyi 
Irodával is egyeztetem. 

Tárgyi feltételek

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete a település központjában, jól  megközelíthető helyen 
található, csak erre a célra használt épületrészben. A tárgyi feltételek javultak: Egy digitális fényképezőgép, 
8 db íróasztal, illetve minden munkatárs részére biztosított számítógép, melyek a kistérség által, pályázati 
forrásból került intézményünkhöz 6 db notebook és 1 db fénymásoló, mely nagy mérték segíti munkánkat. 
Elérhetőségeink:  1  vezetékes  telefon,  1  telefax,  mobiltelefon,  internet  hozzáférés.  Az  intézmény 
munkatársai  két  helyiségben  végzik  adminisztrációs  feladataikat,  két  interjúszoba,  egy  raktárhelyiség, 
továbbá kulturált várakozást lehetővé tevő helyiség, ill. külön mellékhelyiség a munkatársak és a kliensek 
részére rendelkezésre áll. Mindezek a változások elősegítik a hatékonyabb munkavégzést. 
A fogadóórákon  a  kliensek  fogadásához,  a  bizalmas  beszélgetésekhez  megfelelő  helyiség  biztosítása 
nélkülözhetetlen, ez többnyire a kistérség településein is biztosított.  

2008-ban  az  intézmény  felszereltsége,  bútorzata  megújult.  Nagyobb  összegű  (4.  465.  000  Ft) 
pénzmaradványból több használati tárgy beszerzésre került.
A nagyobb  összegű  beszerzések  közt  szerepelt: 1  db.  Tresor,  2  db.  Notebook,  1  db.  Projektor  + 
vetítővászon, 8 db.  Ms Office 2007 Small  Business Box, 1 db.  hűtőszekrény, 6 db.  VB Mukaállomás 
Védelem, 8 db.  forgószék,  4  db.  szekrény,  1  db.  teakonyha szekrény + mosogató,  2  db.  asztal,  2  db. 
szőnyeg, 8 db. szék,  2 db.  fotel,  1 db.  kanapé, 2 db. kovácsoltvas előszoba fal,  1 db. kerékpár (2 db. 
kerékpár rendelése, és engedélyeztetése történt meg, de 1 db. még nem készült el).

Helyiségek  tekintetében  egy  nagyobb  közösségi  helyiségre van  szükségünk a  csoport-és  közösségi 
szociális munkához (napközbeni táboraink, játszóház, Baba – mama klub stb.).
Jelenleg a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettől igénylünk nagyobb termet fenti programjainkhoz. 

2008-ban elkezdődött a pénzmaradványból fizetett  szupervízió a dolgozók részére. A kiégés szindróma 
elleni „tréning” sorozat előre láthatóan 2009. júniusáig fog tartani.  
A kiégés elleni tréningen való részvétel alapvető fontosságú a segítő szakmában. Ugyanis fokozott pszichés 
megterheléssel  járó munkakörben tevékenykedünk. A lakosság felgyülemlett  (a munkanélküliségből,  az 
alkohol,  ideg- és elmebetegségből eredő) indulatait  ránk ömleszti.  Fokozott  pszichés megterhelésünk a 
klienseink  által  ránk  zúdított  fájdalom,  keserűség,  elkeseredettség,  tehetetlenség,  agresszivitás 
feldolgozásából  ered.  Személyiségünk  védelme  érdekében,  az  önsegítő  módszerek  elsajátításához 
nélkülözhetetlen e tréningen való részvétel. 

Intézményünk  alapvető  feladatai  között  szerepel  prevenciós  célzatú,  szocializációt  elősegítő,  a 
szocializációs  hiányosságokat  kompenzáló  programok szervezése.  Ezek  megvalósításához 
költségvetésünk nem biztosított összeget. Ezért szponzorok támogatását vettük igénybe. Hosszú távon 
azonban ezek a források nem tekinthetők biztos fedezetnek.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi működésében a fent ismertetett hiányosságok 
jelentettek nehézséget.

FEUVE rendszer működése: A tárgyévben a pénzügyi folyamatok tekintetében az intézmény minden 
esetben egyeztetett a pénzügyi iroda vezetőjével, majd a pénzügyi irodával. Kizárólag a napi működéshez 
szükséges kiadások valósultak meg. Rendkívüli pénzügyi intézkedésre nem volt szükség. Az egyeztetés az 
50. 000 Ft alatti kiadásokra is érvényes volt. Az intézmény a képviselő testület által meghatározott, és a 
költségvetésben szereplő személyi létszámmal működik (8 fő). Az év során a megüresedett álláshelyeket 
viszonylag  gyorsan  sikerült  betölttetni,  ebben  fennakadás  nem  következett  be.   A  bérgazdálkodás 
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tekintetében változás következett be, mivel 1 fő passzív állományba való visszavonulása miatt (Gyed) 500 
eFt visszavételre került. 

2008. évi intézményi bevételek alakulása

Polgármesteri  Hivatal  Csákánydoroszló  (megbízási  szerződéssel  ellátott  feladat,  rendszeres  szociális 
segélyezettek beilleszkedési programja):

 2008. 03. 18. - 58. 982 Ft
 2008. 06. 25. – 52. 101 Ft
 2008. 10. 22. – 12. 080 Ft
 2008. 10. 22. -  59. 294 Ft
 2008. 12. 29. -  69. 000 Ft

Nyári Tábor: Polgármesteri Hivatal Rönök: 18. 000 Ft
                     Polgármesteri Hivatal Alsószölnök: 6. 000 Ft
                     Polgármesteri Hivatal Vasszentmihály: 12. 000 Ft
                     Polgármesteri Hivatal Rábagyarmat: 30. 000 Ft
                     Polgármesteri Hivatal Gasztony: 12. 000 Ft
                     Polgármesteri Hivatal Felsőszölnök: 6. 000 Ft
                     Polgármesteri Hivatal Magyarlak: 6. 000 Ft

Telefonhasználati térítés továbbszámlázásra: 10. 000 Ft

Kamat bevétel: 1. 000 Ft

Összesen: 418 eFt (kerekítve)

2008. évi intézményi kiadások alakulása

Személyi jellegű kiadások: 14902 eFt
Járulékok: 4682 eFt
Dologi kiadások: 3984 eFt
Maradvány: 56 eFt

Szentgotthárd, 2009. 02. 20.

Tisztelettel:

Uhor Anita
intézményvezető  helyettes       
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2.sz. melléklet

Beszámoló

A belső ellenőrzésről

Ellenőrzéseim  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatára,  valamint  a  többi  kistérségében  lévő 
Önkormányzatra  is  kiterjedtek.  A belső  ellenőr  feladata  elsősorban  a  folyamatokban  elkövetett  hibák 
feltérképezése, és azok további kiküszöbölése! További feladata a belső ellenőrnek a tanácsadás, amely 
szintén az ellenőr feladatkörébe tartozik. A belső ellenőrzés a 2008. év második felében rengeteg feladatot 
kellett  elvégeznie.  Az ellenőrzési  programban szereplő ellenőrzések felett  további  5  ellenőrzést  kellett 
lefolytatnia, amelyek soron kívüli ellenőrzések voltak. Az ellenőrzési rendszeren év közben nem került sor 
változtatásra,  2009.  évtől  kezdve  azonban  jelentős  változások  lesznek,  amelyek  a  belső  ellenőrzés 
minőségbiztosítását hivatottak garantálni.

2008-as évben 13 ellenőrzés került lefolytatásra. Az ellenőrzéseket tekintve igyekeztem úgy összeállítani 
az ellenőrzési tervet, hogy az ellenőrzések nagy részébe Szentgotthárd Városa is beleessen. Így a legtöbb 
ellenőrzést a városban végeztem. A 2008. évben leginkább Szentgotthárdon került sor ellenőrzésekre. Az 
tavalyi évben nem volt olyan ellenőrzés, amelyre a Társulási Tanács, az ellenőrzési terven felül felkért 
volna. Az éves terven kívüli  ellenőrzéseket jegyzői, és polgármesteri  utasításra végeztem el.  A tervben 
szereplő ellenőrzések közül  egy ellenőrzés csúszott  át  a  2009.  évre,  illetve egy ellenőrzés  van,  amely 
elfogadásra vár. 

Az év első ellenőrzés Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalában, valamint Apátistvánfalva Község 
Polgármesteri  Hivatalában lezajlott  munkakörelemzés volt.  A vizsgálat során olyan speciális elemekkel 
vizsgált  az  ellenőrzés,  amely  hozzásegítette  az  ellenőrzést  a  valós  kép  feltárásához.  Ilyenek  voltak  a 
munkanap  fényképezés,  a  személyes  interjúk.  A  kapott  eredményeket  a  szóban  forgó  települések 
Képviselő-testületei, valamint a jegyzőik készhez kapták. Az abban megállapított dolgok fontos elemeit 
képezhetik a jövőbeni átszervezéseknek.

2008-ban  a  második  ellenőrzés,  a  Normatív  állami  hozzájárulások  vizsgálata  volt.  Ez  leginkább 
Szentgotthárd  Várost  érintette,  azonban  mellette  a  Gasztonyi  és  a  Rönöki  Óvoda  is  beletartozott  az 
ellenőrzésbe. A vizsgált intézmények között szerepelt a Város által fenntartott Szakközép iskola (III. Béla 
szakképző iskola) valamint a kistérségi társulás által fenntartott középiskola, általános iskolák, óvodák és a 
gondozási  központ  (Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény,  Gondozási  Központ,  Rönöki  Óvoda,  Gasztony 
Óvoda). 
Az  ellenőrzés  célja  az  intézmények  Normatíva  igénylésének  vizsgálata  volt.  A  normatíva  számok 
meghatározása, a lehívandó összegek helyessége volt a fő szempont. 
Az intézményekben a Normatíva igénylést rendben megoldották, a fő számok, illetve a normatíva összegek 
nem tértek  el  a  valós  adatoktól.  Az intézményekben a  Normatíva  igénylések  jók,  nagyobb hibát  nem 
találtam.

A  vagyongazdálkodás  vizsgálata  volt  2008-ben  a  soron  következő  ellenőrzés.  Az  ellenőrzés  során 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  valamint  Vasszentmihály  község  Önkormányzatának 
vagyonvizsgálata  került  ellenőrzésre.  Az  ellenőrzés  során  vizsgáltam  a  helyi  vagyonrendeleteket,  az 
önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok  felhasználását,  az  önkormányzatok  portfólió  vagyonát.  Továbbá 
ellenőrzés fontos részét képezte, az önkormányzati vagyon eladásának és bérbeadásának vizsgálata. Fontos 
fejezetként szerepelt az ellenőrzésben a jövő útjának felvázolása, valamint a lehetséges jövőbeni megoldási 
lehetőségek. Az ellenőrzés végén számos javaslatot tett a vizsgálat, amelyet a testületek megismertek.
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A „0”.  évfolyamos  képzés  során  arra  kereste  az  ellenőrzés  a  választ,  hogy  a  korábbi  (szintén  nem 
megfelelő)  gazdasági  helyzetben,  a  képzés  fenntartása  mennyi  erőforrást  vesz  igénybe,  és,  hogy  a 
megtérülések megfelelőek-e? Az ellenőrzésre a Képviselő-testület 33/2008. sz. határozatával kérte fel a 
belső ellenőrt.  Az ellenőrzés során több pontot is körbejárt a vizsgálat (szülök véleménye, nyelvvizsga 
bizonyítványok száma, ECDL bizonyítványok száma), azonban Objektív képet adni nem tudott. Gazdasági 
szempontok  alapján  a  „0”.  évfolyamos  képzés  nem  volt  veszteséges,  és  a  kapott  normatívákból 
finanszírozni tudta az erőforrás igényeket.

A 2008-as  évben  a  soron  következő  ellenőrzés  a  Pannon  Kapu  Kulturális  egyesület  számára  nyújtott 
Önkormányzati támogatások ellenőrzése volt. Az ellenőrzés során részletesen vizsgálva volt az egyesület 
és az Önkormányzat közötti  megállapodás,  melyet az ellenőrzés után újragondoltak.  A vizsgálat  külön 
vizsgálta az egyesület által ellátott feladatokat (Kultúra, és az idegenforgalom területén tett intézkedések). 
Ugyancsak fontos feladat volt, hogy az egyesület égisze alatt működő művészeti csoportok helyzete legyen 
felmérve. Szintén ellenőrzés részét képezte a pénzügyi finanszírozás és támogatás is.

Az elmúlt két év utóellenőrzési során a korábban vizsgált ellenőrzések megállapításainak felhasználását 
ellenőriztem. Ennek keretén belül a kistérségi konyhák utóellenőrzését, a szentgotthárdi város informatikai 
rendszerellenőrzéseinek utóellenőrzését, valamint a szentgottárdi Önkormányzat által nyújtott támogatások 
ellenőrzés  utóellenőrzésére került  sor.  Az első  esetben a  konyhák kapcsán  ismételten kiderült,  hogy a 
konyhákat nem lehet nyereségesen fenntartani. Az informatikai rendszerellenőrzés utóellenőrzése során, 
valamint a nyújtott támogatások utóellenőrzése során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltam.

A következő ellenőrzés a Pannon Kapu finanszírozásának ellenőrzése volt. Az ellenőrzés jegyzői utasításra 
történt.  Az  ellenőrzés  során  súlyos  hibák  nem  kerültek  feltárásra,  javaslatok  között  szerepelt  az 
együttműködési szerződés újragondolása. Ezt az egyesület is támogatta. Mivel az egyesület égisze alatt 
működő énekkar, és fúvószenekar időközben saját egyesületet alakított, amit az ellenőrzés aggályosnak 
talált. Így az új megállapodásban már nem vettek volna részt, amit az érintett egyesületek nem fogadtak el. 
Ezért  jegyzői  utasításra  újbóli  ellenőrzést  kellett  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesületnél  elvégeznem. 
Ennek  részét  kellett,  hogy  képezze,  a  zenekar,  és  vegyeskar  eddigi  finanszírozása  és  a  jövőbeni 
finanszírozási lehetőségek feltárása.

Szeptember  végétől  a  Thermal  –  fürdő  ellenőrzése  is  sorra  került,  amely  a  sorozatos  felkérésék  és  a 
hatalmas anyagmennyiség miatt december közepére készült el. A jelentés tervezet jelenleg elfogadás alatt 
áll.

További  ellenőrzések  kerültek  lefolytatásra  jegyzői  utasításra,  így  a  III.Béla  Szakképző  Iskola 
feladatellátása, mely során az ellenőrzés feladata volt, hogy az iskola kiadásait tanulóra lebontsa. További 
ellenőrzési feladat volt, a pályázatok vizsgálata, a kollégium kihasználtságának vizsgálata is. Az ellenőrzés 
a képviselő-testület számára egy valós képet tudott festeni, így a további döntéseikben támaszt kaptak.

Az  Intelligens  Önkormányzati  Intézményrendszer  vizsgálata  során  az  Önkormányzat  intézményeinek 
telekommunikációs költségeinek csökkentésére tett  javaslatot.  Az ellenőrzés során mindvégig a  Városi 
Televízió lehetőségeinek maximális kihasználása volt  a cél,  úgy,  hogy közben a város intézményei jól 
járjanak.  Az  ellenőrzés  a  felvázolt  jövőképpel,  nemcsak  a  fenntartó  Önkormányzat  számára,  hanem 
intézményei, és a gazdasági társasága számára is egy pozitív képet vetített előre. 

Az ellenőrzési terv keretében egy ellenőrzés volt, amelyet csak az év utolsó napjaiban kezdtem meg, és 
még jelenleg is tart, ez a Központi Költségvetésből finanszírozott pénzbeli szociális ellátások információ 
szolgáltatása a pénzügyi iroda felé, valamint az előirányzatok megigénylése.
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Szintén elkészült 2008. évben a FEUVE rendszer felülvizsgálata, amely kötelező elem a belső ellenőrzés 
számára. A Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői ellenőrzés szabályozása az Önkormányzatnál 
megfelelő, abban csak kisebb módosítások lettek javasolva.

2008. évben egy ellenőrzés maradt el,  a kistérségben tagintézménnyé vált  iskolák rendszer ellenőrzése 
(működési feltételeinek átfogó ellenőrzése). Az ellenőrzés az iskolák szeptemberi átszervezése miatt került 
elhalasztásra, de a 2009. évi programban már szerepel.

Szentgotthárd, 2009. március 5.

Doncsecz Gábor
  Belső Ellenőr
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
…./2009.(……..) sz. ÖKT. rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadásáról

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló   többször 
módosított  1992.  évi  XXXVIII.  törvény 82.§-ában kapott  felhatalmazás alapján a  többször módosított, 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008.(II.28.) sz. rendeletének 
végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:
 

1.§

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének 
a.) kiadási főösszegét (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással együtt) 2.278.196 e/Ft-ban azaz Kétmilliárd-
kétszázhetvennyolcmillió-százkilencvenhatezer forintban,
b.) bevételi főösszegét (függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel együtt) 1.880.228 e/Ft-ban azaz  Egymilliárd-
nyolcszáznyolcvanmillió-kétszázhuszonnyolcezer forintban,
c.)  hiányát  423.842  e/Ft-ban  azaz  Négyszázhuszonhárommillió-nyolcszáznegyvenkétezer  forintban 
állapítja meg.

(2)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2008.  évi  költségvetésének  összevont  mérlegadatait  az  1.  sz. 
melléklet tartalmazza.

(3)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2008.  évi  költségvetésében  keletkezett  hiány  finanszírozása 
hitellel történt.

2.§

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének bevételét az 
alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat:  2.136.386 e/Ft,
módosított bevételi előirányzat:  2.449.407 e/Ft,
bevételi teljesítés:  2.302.873 e/Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:
e/Ft

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés
Működési bevételek 925.970 949.817 943.615
Önkorm. Költségvet. tám. 302.878 666.700 666.700
Felhalm. és tőke jell. bev. 24.748 26.247 23.207
Támogatás értékű bevétel 200.507 179.320 180.999
Végelegesen átvett pénze. 35.628 53.632 34.230
Támogatások,  kölcsönök 
visszatér. értékpapír ért. 0 0 72
Hitelek 646.655 543.483 423.842
Pénzmaradvány - 30.208 30.208
Pénzmaradvány elvonás - - 0

(3) A bevételi főösszeget az 1.sz., 1/a. sz., és 4.sz. mellékletek tartalmazzák.
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3.§

(1)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2008.  évi  költségvetésének  kiadási 
főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat:  2.136.386 e/Ft,
módosított kiadási előirányzat:  2.449.407 e/Ft,
kiadási teljesítés:  2.277.149 e/Ft.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

e/Ft
Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés

Személyi juttatás 477.916 473.194 457.526
Munkaadót terhelő jár. 151.439 148.670 140.919
Dologi kiadások 390.331 475.689 450.396
Ellátottak pénzbeni jutt. 1.383 1.571 1.571
Spec. célú támogatás 448.006 376.670 363.153
Felhalmozási kiadás 164.052 167.845 121.027
Felújítási kiadás 7.250 38.122 35.523
Felhalm. célú  pe. átadás 59.000 60.347 9.347
Hiteltörlesztés 397.092 398.032 397.687
Belföldi értékpapír vás. - 300.000 300.000
Pénzmaradvány visszafiz. - -
Tartalék 39.917 9.267 -

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1.sz., 1/a. sz., 2.sz. és a 3.sz. mellékletek 
tartalmazzák.

4.§

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. melléklet 
vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján:

Eszközök: 7.555.407 e/Ft
Források: 7.555.407 e/Ft-ban állapítja meg.

5.§

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szlovén  Kisebbségi  Önkormányzat,  a 
Német Kisebbségi Önkormányzat, és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/b. sz. melléklet 
szerint tudomásul veszi.

6.§

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2008. évi felhalmozási pénzmaradványa 11.355 e/Ft a működési 
pénzmaradványa: 22.404 e/Ft.
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(2)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2008.  évi 
pénzmaradványát - az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel - alábbiak szerint hagyja jóvá:

Felhalmozási pénzmaradvány: 11.355 e/Ft
Működési pénzmaradvány:  22.404 e/Ft
Összes pénzmaradvány:  33.759 e/Ft
Felhasználható:  33.759 e/Ft.

(3)  A  felhasználható  pénzmaradványt  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
költségvetési szervenként az 5.sz. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá:

Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft)
III. Béla Szakképző Iskola 14.192
Polgármesteri Hivatal 16.510
Rendelőintézet 1.901
Móra Ferenc Városi Könyvtár 1.156
Pénzmaradvány összesen: 33.759

7.§

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatát az állami támogatások elszámolását követően normatív állami 
támogatás címén 7.517 e/Ft,  központosított támogatás címén 98 e/Ft illeti meg.
(2)  Szentgotthárd Város  Önkormányzata  részére  a  2007.  évi  jövedelem-differenciálódás  mérséklésének 
elszámolásából adódó járandóság 420 e/Ft.
(3)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  2007.  évi  normatív  állami  támogatások  elszámolásának 
ellenőrzése alapján 729 e/Ft igénybevételi kamat fizetési kötelezettsége keletkezett.

8.§

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2008.  évi  egyszerűsített 
beszámolóját a 6.sz., 7.sz., 8.sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

9.§

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi létszámkeretet a 
10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2008. évben  nyújtott 
közvetett támogatások összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

11.§

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  által  felvett  hitelek 
állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

186/224



12.§

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves kihatással  járó 
felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

13.§

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2008.  évi  egyszerűsített  beszámolóját  az  államháztartás 
szervezetei  beszámolási  és  könyvvezetési  kötelezettségének  sajátosságairól  szóló  249/2000.  (XII.24.) 
Kormányrendelet 45/B. § (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 92/A. § (1) bekezdésének megfelelően kell közzé tenni.

14. §

A rendelet 2009. március ….-án lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester jegyző
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2009. március 25-i ülésére

Tárgy: Értékelés az önkormányzat 2008.évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv . 96.§. (6) 
bekezdése  szerint  a  helyi  önkormányzat  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról 
minden  év  május  31-ig  a  149/1997.  (IX.10.)  Korm.  rendeletben  meghatározott  tartalommal  –  átfogó 
értékelést  készít,  amelyet  a  Képviselőtestület  megtárgyal.  Az  értékelést  meg  kell  küldeni  a  megyei 
gyámhivatalnak. Mindezekre tekintettel a következő beszámolót terjesztem elő:

I.
A település demográfiai mutatói, az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 

biztosítása, gyermekétkeztetés

1./ Szentgotthárd közigazgatási területének demográfiai mutatói 

             Korcsoportos bontás - Állandó lakosság                                  
Szentgotthárd város lakossága korcsoport
2008.év
0-5 éves  6-14 éves  15-18 éves  19-54 éves   55-60 éves   61-70 éves   71-  éves  Összesen 

459 699 381 863 895

2009 év
448 686 365 4585 877 906

Lakónépesség 2008

465 704 310 4698 905 906985 8973

4652 8898895

960 8827

A táblázat adatait összehasonlítva a 2007.évi adatokkal – a 18 éves korcsoportig tekintve- évente csökken a 
gyermekek száma (2007.év 0-5 évesek száma: 473 fő; 6-14 évesek száma: 737 fő; 15-18 évesek száma: 
333 fő).

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeni és természetbeni ellátások körét a Gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendelete, valamint a gyermekek 
védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) ÖKT. rendelet szabályozza.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2006.  január  1-től  a  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatás  helyébe  rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezmény lépett. Lényeges különbség az előbbihez képest, hogy rendszeres  pénzbeni  ellátással nem jár. 
A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj kedvezményre (a 
kedvezmény  mértéke  bölcsődés,  óvodás  és  1-5.  évfolyamon  tanuló  gyermekek  részére  100%,  ennél 
idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal 5.500-5.500,-Ft összegű (2008. évben) pénzbeni 
támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít.
A települési  önkormányzat  jegyzője  abban az  esetben  állapította  meg 2008.  évben  1  évre  a  gyermek 
rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultságát,  amennyiben  a  gyermeket  gondozó 
családban az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladta meg
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 Ha  a  gyermeket  egyedülálló  szülő,  illetve  más  törvényes  képviselő  gondozza,  vagy  a  gyermek 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorú tanulói vagy hallgatói jogviszonyban 
álló gyermek esetén, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 135 %-át.

 Egyéb esetekben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125%-át, feltéve, ha a vagyoni helyzet 
vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a megengedett értéket. 

2008. év december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 141 gyermek volt  jogosult.  2008. 
évben 268 gyermek részesült 5.500-5.500,-Ft  összegű pénzbeli támogatásban. 
A kedvezményre a jogosultsági feltételként előírt alacsony összegű jövedelemhatár miatt elsősorban azok a 
gyermekek válhatnak jogosulttá,  akiknél  legalább az egyik szülő munkanélküli,  illetve egyéb alacsony 
összegű ellátásban, például GYES-ben részesül. 
2008.  évben  5  gyermek  esetében  kellett  a  kedvezmény  iránti  kérelmet  elutasítani  a  jövedelemhatár 
túllépése miatt. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy az anyagi okok 
miatt  veszélyeztetett  gyermeket  a  családja  képes  legyen  a  saját  otthonában  nevelni,  gondozni.  A 
gyermekvédelmi kedvezmény jelentősége a családok számára a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz 
képest  csökkent.  Ennek  oka,  hogy  az  egészen  kisgyermekek,  akik  még  nem,  valamint  a  felsőfokú 
tanulmányaikat  folytatók,  akik  már  nem  vesznek  gyermekintézményi  ellátást  igénybe,  illetve 
tankönyvtámogatást sem kaphatnak, csupán az évi két alkalommal járó pénzbeli támogatásra jogosultak 
ténylegesen. Illetőleg a 3 vagy több gyermekes családok a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak 
tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél is kisebb mértékű, illetve 2008. évben 5. osztályosnál 
idősebb gyermeknél nem is volt érvényesíthető a kedvezmény. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásban  a  gyermek  abban  az  esetben  részesíthető,  ha  a  gyermeket 
gondozó  család  időszakosan  létfenntartási  problémákkal  küzd,  vagy  létfenntartását  veszélyeztethető 
helyzetbe kerül.
A költségvetésünkből  biztosított  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  pénzkeretéből  2008.  évben  24 
család 36 gyermeke részére állapított meg a polgármester támogatást, összesen 655.000,-Ft (2007. évben 
25  család  36  gyermeke  részére  483.922,-Ft  összegben).  2008.  évben  két  alkalommal  is  100.000,-Ft 
összegben  történt  egy-egy  család  számára  megállapítás,  így  a  felhasznált  összeg  2007.  évhez  képest 
emelkedett.  Elutasítás nem történt. 
A támogatás megállapítása többségében a fél kérelmére történt. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
a családok krízishelyzetére tekintettel az elmúlt évben több alkalommal kezdeményezte az Önkormányzat 
felé  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  megállapítását.  Fő  indokok  a  gyermekek  élelmezésében, 
egészségi  állapotában,  lakhatásukban bekövetkező súlyos  zavarok voltak.  A támogatás minden esetben 
pénzben került megállapításra. 

Gyermekes családok átmeneti segélyezése
A kiskorú gyermeket nevelő családok átmeneti  segélyezésének a feltételeit  a 22/2003. (IV.30.)  számú 
ÖKT.  rendelet tartalmazza. 
Az átmeneti  segélyre  való  jogosultság megállapításánál  jövedelmi  helyzetet  vizsgálunk.  Ettől  eltérni  a 
család rendkívüli élethelyzete és hivatalból indult eljárás esetén lehet.
2008.  évben  kiskorú  gyermekeikre  tekintettel,  85  család  összesen  146  alkalommal  részesült  átmeneti 
segélyben. Elutasításra 6 esetben került sor, melynek oka a jövedelemhatár túllépése volt. 52 alkalommal 
az átmeneti segély természetbeni formában került megállapításra, elsősorban vásárlási utalvány, ezen kívül 
térítési díj hozzájárulás, lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalása formájában. 
A 2008.  évben a  gyermekes családok átmeneti  segélyezésére fordított  összeg 1.865.534,-Ft  volt  ebből 
természetbeni formában 664.084,-Ft  került megállapításra. 
2007.02.10-től  rendszeresen  vásárlási  utalvány  formájában  nyújtja  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi 
Bizottság az átmeneti segélyek jelentős részét. 
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2008. évben átmeneti segélyben részesülő családok száma támogatási alkalmak szerint 
 

1 
alkalomm

al 
részesült

2
alkalomm

al 
részesült

3
alkalommal 

részesült

4
alkalommal 

részesült

5
alkalomm

al 
részesült

Elutasít
ás

49 18 11 7 - 6

Egyéb tevékenységek

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2008. évben is részt vett a Gyermekétkeztetési Alapítvány 
nyilvános  pályázatán,  melynek  célja  a  rászoruló  gyermekek  rendszeres  táplálkozásának 
elősegítése hétvégén és szünidőben is. 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 20 gyermek ellátására nyújtott be pályázatot, melyet sajnos ismételten 
kedvezőtlenül bíráltak el. 

A települési  önkormányzatok  számára  2008.  évben  ismét  lehetőség  nyílt  kötött  felhasználású  állami 
támogatásból szociális nyári gyermek étkeztetés megszervezésére. Az állami támogatásból a rendszeres 
gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő,  elsősorban  10  év  alatti  gyermekek  étkeztetése  volt 
biztosítható.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a nyári gyermekétkeztetésre való igényfelmérés után 43 rendszeres 
gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  gyermek  részére,  gyermekenként  és  munkanaponként  350,-Ft 
összegű állami támogatást vett igénybe.
A nyári  gyermekétkeztetést  az  érintett  gyermekek  2008.06.16-tól  2008.07.25-ig  terjedő  időszak  alatt, 
összesen 30 munkanapra vették igénybe. Az étkeztetés biztosítása az Arany János Általános Iskola és a 
Széchenyi István Általános Iskola főző konyhájáról, az étel ételhordóban történő elszállításával történt.

3./  Gyermekétkeztetés  megoldásának  módjai,  kedvezményben  részesülőkre  vonatkozó  statisztikai 
adatok

Szentgotthárd Város Önkormányzata a gyermekétkeztetést az önkormányzati illetve kistérségi fenntartású 
intézményekben  működtetett  konyhákon  keresztül  biztosította.  A  gyermekétkeztetési  feladatokat  az 
önkormányzat  vállalkozói  szerződés  alapján,  a  vállalkozó  által  az  intézményekben  üzemeltetett 
konyhákban látja el az elmúlt évekhez hasonlóan. A gyermekétkeztetést a szakhatóságok évente ellenőrzik, 
intézkedést igénylő hiányosságokat nem állapítottak meg.

Intézmény Összes 
étkező

Ingyenes 
étkező

50-%-os 
étkező

100%-ot  
fizető

Étkeztetése
k száma:

Tótágas 
Bölcsőde

41 7 14 20 4x

Játékvár 
Óvoda

263 11 63 189 3x

SZOI Arany J.  
Ált Isk.

307 17 49 241 1x, 3x

SZOI 
Széchenyi  I.  
Ált. Isk.

210 11 91 108 1x, 3x

SZOI 
Vörösmarty 
Mihály 
Gimnázium

106 6 39 61 1x
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III.  Béla 
Szakképző  I.  
és Kollégium

29 - 14 15 1x; 3x

II.
Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 15.§.-a szerint a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

• Gyermekjóléti szolgáltatás
• Gyermekek napközbeni ellátása
• Gyermekek átmeneti gondozása

1./ Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai

A gyermekjóléti szolgáltatást Szentgotthárdon a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.
A gyermek  veszélyeztetettségének  megelőzése  érdekében működtetik az  észlelő  –  jelzőrendszert, 
amelynek tagjai: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, a bölcsőde, az óvoda, az iskolák, a 
nevelési  tanácsadó,  gyámhivatal,  a  rendőrség,  a  Polgárőrség,  a  Vöröskereszt,  a  Karitász  helyi  szerve, 
egyházak,  a  helyi  önszerveződő  közösségek.  Ezen  intézmények  képviselői  részt  vesznek  a  havi 
esetmegbeszéléseken, melynek célja a szolgáltatásra szoruló gyermekeket, családokat érintő információk 
cseréje,  azok rögzítése,  a  feladatok  meghatározása,  elosztása  a  résztvevő szakemberek  között.  A havi 
esetmegbeszélést  a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság ülésén valósítják meg, 
mivel  a  Bizottság tagjai  megegyeznek a jelzőrendszer  tagjaival.  Az intézmény  két  szakmai csoportja 
(Gyermekjóléti  Szolgálat,  Családsegítő  Szolgálat)  csoportja  heti  rendszerességgel  team  üléseket  tart, 
melynek során a Szolgálat működésével és az esetkezelésekkel kapcsolatos információk, feladatok stb. is 
megbeszélésre  kerülnek.  Ezen  felül  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  munkatársai  szükség  szerint  csoport 
megbeszéléseket tartanak,  ahol  a  gondozásra  szoruló  családok  eseteinek  széleskörű  megbeszélése  is 
megtörténik. Nagyon fontos, hogy a munkatársak kimondhassák, és egymást segítve feldolgozhassák az 
őket  terhelő  pszichés  nyomást,  melynek  megvalósítása  szintén  az  említett  csoport  megbeszélésen  van 
lehetőség.  A Gyermekjóléti  Szolgálat  esetkonferenciát tart  olyan  esetekben,  ahol  szükséges  az  adott 
családdal kapcsolatban álló szakemberek informálása, bevonása az esetleges családgondozás folyamatába. 
A  Szolgálat  országos,  megyei  intézményekkel  is  kapcsolat  tart  szakmai  megbeszélések,  és  konkrét 
családgondozás miatt. A tavalyi év során több esetben két kiemelkedő szolgáltatás lehetőségét ismerték 
meg  és  vették  igénybe.  Az  egyik  a  győri  Szt.  Cirill  és  Method  Alapítvány  által  működtetett 
Krízisközpont.  Az  Alapítvánnyal  megkötött  együttműködési  szerződésnek  köszönhetően  a  Szolgálat 
hatékonyabban  képes  azon személyeknek segítséget  nyújtani,  akik  családon belüli  bántalmazás  esetén 
krízis helyzetbe kerültek illetve segítségért fordulnak hozzájuk. Az Országos Krízis Kezelő Információs 
Központtal (OKIT) folyamatosan tartották 2008-ban is a kapcsolatot.  Az év során megfigyelhető volt, 
hogy családon belüli bántalmazás miatt anonim hívásokat kaptak. Ezen személyek megsegítése érdekében 
felvették a kapcsolatot az OKIT Intézményével, és abban az esetben is segítséget kaptak pl. krízisben lévő 
személyek,  akik  semmilyen  körülmények  között  nem  akarták  a  személyazonosságukat  felfedni. 
Természetesen ebben az esetben a Szolgálattal ritkán maradt az adott személy kapcsolatban. 

2008-ban egy sikeres krízis eset megoldása történt. 

Gyermekjóléti Szolgáltatás során gyakran tapasztalható, hogy a súlyos problémákkal küzdő családok csak 
évek múltán kerülnek kapcsolatba az Intézménnyel. Nem ritka a 10 – 15 évi családi konfliktus, abuzus 
utáni  segítségkérés.  Ezen  probléma  természetesen  a  családgondozás  lehetőségeit,  veszélyeztetettség 
mielőbbi mérséklését, megszüntetését is komolyan befolyásolja. Probléma, hogy kiskorú veszélyeztetettség 
miatt  indított  eljárások  során  a  Szolgálatot  a  hatóságok  nem  tájékoztatják,  nem  adnak  ki  lényeges 
információkat.  A bíróság  sem  tájékoztatja  a  Szolgálatot  pl.:,  ha  megszünteti  valamely  szülő  szülői 
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felügyeleti  jogát,  vagy  előzetes  letartóztatásból  kiengedik  a  letartóztatottat.  Ezeket  az  információkat  a 
családtagoktól  tudják  meg,  ezért  a  Szolgálat  nem  tud  az  esetleges  újabb  konfliktusokra  felkészülni. 
Továbbra is jellemző volt, hogy az abuzust elszenvedők nem, vagy igen ritkán kértek segítséget. Ebből 
következik, hogy a bántalmazásokkal kapcsolatos esetek inkább a jelzőrendszer jelzései kapcsán kerültek a 
látókörükbe. Az abuzus területe, melyet a jelzőrendszeri tagok a legkevésbé vállalnak fel. 

2007. évben indított veszélyeztetettségi ügyek átnyúltak a tavalyi évre, ezért gyakoriak voltak a rendőrségi, 
bírósági kihallgatások, és meghallgatások. 

Pozitív  tapasztalat  viszont,  hogy  a  védelembe  vételek  száma  2008.ban  jelentősen  nem  emelkedtek. 
Előfordult, hogy súlyos  esetet alapellátás keretében is sikerült korrigálni, és a családgondozás hatására a 
kiskorú veszélyeztetettsége megszűnt, gondozása lezárult. 

2008-ban több esetkezelés befejezésre került, mivel a korábban kialakult problémák jelentősen enyhültek, 
vagy megszűntek. A sikeres gondozás befejezése után azonban tapasztalható, hogy az esetkezelésben részt 
vett  családtagok  hosszabb  időn  keresztül  keresik  a  Szolgálattal  a  kapcsolatot,  egyfajta  után  követést 
igényelnek. 

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai kereteibe tartozik a gyakori személyes konzultáció a  kliensekkel. 

A Szolgálat  egyik munkatársát  gyermekvédelemmel kapcsolatos tanácsadásra kérte fel  a szentgotthárdi 
Játékvár  Óvoda,  csoport  foglalkozás  keretén  belül.  Ezen  csoport  munka  során  az  óvónők  és  a 
Gyermekjóléti  Szolgálat  munkatársai  szerint  is  szükséges  a  kiscsoportos  szakmai  tevékenység 
megvalósítása.  Ezen  szakmai  módszer  segítséget  tud  nyújtani  a  napi  gyermekvédelmi  tevékenység 
megfelelő átlátására, szükséges teendők kialakítására. A Játékvár Óvoda és a Szolgálat között olyan szoros 
kapcsolatot  igyekeznek kialakítani,  ami alkalmas az ország több településén lévő intézményekben már 
megjelenő sőt elhatalmasodott gyermekagresszió megjelenése esetén a hatékony fellépésre.  Adott esetben 
segítséget kellene adni a gyermeknek, szülőnek, és a szakembernek is, akik tehetetlenséget éreznek ezen 
deviancia korrigálása miatt.

2008. évben hat alkalommal valósult meg szakmaközi megbeszélés, a Családvédelmi és Egészségnevelő 
Koordinációs  Bizottság  keretein  belül.  A  szakmaközi  megbeszélések  célja,  hogy  az  adott  szakmák 
képviselői és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közt még hatékonyabb legyen a kommunikáció, és 
egymást segítve végezzék gyermekvédelmi tevékenységüket. A megbeszélések érintették a közbiztonság, 
védőnői szolgálat, személyes gondoskodást nyújtók, egyházak, nevelés – oktatás, civil szervezetek szakmai 
területeit.

A Koordinációs  Bizottsági  üléseken  különböző  témákban  szerveztek  a  jelzőrendszer  tagjai  számára 
előadásokat. A témák közt szerepelt pl.: családon belüli erőszak, és gyermekbántalmazás, mentálhigiénés 
szempontok a gyermekvédelemben, magatartási és tanulási zavarok, egészségfejlesztés. 

2008-ban is  folyamatosan  kapcsolatot  tartottak  a  helyettes  szülővel,  aki  potenciális  segítő  lehet  adott 
esetben. Helyettes szülőhöz átmeneti gondozásra gyermek nem került. 
2008.  évben  tapasztalható  volt,  hogy  a  családok  egyre  nehezebben  viselik  az  anyagi  terheket,  súlyos 
mértékben megemelkedett munkanélküliség hatására a családok túlélési képessége is csökkenni látszott. A 
kilátástalannak tűnő anyagi gondok az egyének mentális állapotát is jelentősen megterhelik, egyre több a 
passzívan,  és  negatívan  gondolkodó  szülő.  Gyakran  szorongásos,  és  pánik  reakciós  tünetek  voltak 
megfigyelhetőek az adott személyek lelki állapotában, vagy a viselkedésben.  Emiatt a Szolgálat a tavalyi 
évhez képest több rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kezdeményezett a Polgármesteri Hivatal felé. A 
javasolt támogatások elsősorban a klienseiket érintették, de szükségessé vált olyan személyek (kiskorúak) 
számára is anyagi segítséget kérni, akik számára nem nyújtanak gondozási feladatokat, de adott helyzet 
miatt szükségessé vált a család anyagi megsegítése a probléma fokozódásának elkerülése érdekében. 
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A családok hatékonyabb megsegítése érdekében 2009-ben  tartós élelmiszergyűjtést is meg kíván valósítani 
a Szolgálat. 

A Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő Szolgálattal és a jelzőrendszer segítségével folyamatosan 
térképezi a város,  és a kistérség lakosságát a rászoruló családokkal kapcsolatban. Tapasztalható, 
hogy nincs  annyi  felajánlás,  amennyi  elegendő lenne a  többszörösen hátrányos  helyzetben,  vagy 
veszélyeztetettségben lévő családok, gyermekek megsegítésére. 
A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:

1. A Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságnak jelenleg 20 tagja van.  A bizottsági 
üléseken a tavalyihoz képest  viszonylag kevesen jelennek meg,  de a résztvevők nagyobb aránya a 
gyermekvédelemben tevékenykedő szakemberekből  kerül  ki.  Ezért  a  Szolgálattal  kapcsolatban  álló 
családok,  gyermekek  ügyét  hatékonyan  meg  lehet  beszélni.   A tapasztalatok  szerint  a  bizottsági 
üléseken a  résztvevő tagok aktivitása  fokozódott,  a  kommunikáció  eredményesebb,  érzékelhető  az 
érdeklődés egy – egy témával kapcsolatban.  

2. A jelzőrendszer  tagjai  a  korábbi  évekhez  képest  az  aktuális  eseteket  írásban  jelzik,  de  a  verbális 
információ cserét is fontosnak tartják.  

3. A jelzőrendszer tagjai kevésbé vannak azzal tisztában, hogy egy adott esetben a jelzőrendszer tagjai is 
kezdeményezhetnek  hatósági  intézkedést  pl.:  gyámhatóság  felé.  A jelző  rendszeri  tagok  közül 
kiemelendő az iskolai védőnők szerepe, akik az év során aktívan részt vettek az esetkezelésekben, 
közös családlátogatásokkal, tapasztalataik megosztásával, gyors információ átadással segítették a 
Szolgálat munkáját. 

A  Szolgálat  prevenciós  programjai családoknak,  gyermekeknek  biztosítják  a  szabadidő  hasznos 
eltöltését. 2008-ben is megrendezték a  nyári gyermektábort, melyet pályázati lehetőség hiányában egy 
hétig  volt  módjukban  megszervezni.  Naponta  33  gyermek  felügyeletét,  ellátást,  kikapcsolódását  és 
tartalmas időtöltését valósították meg. A Baba – Mama Klub heti rendszerességgel várta a szülőket és 
kisgyermekeket.  2008-ban az intézmények együttműködésének fontosságára való tekintettel  a  Védőnői 
Szolgálattal közösen  szervezték  ezen  programot.  Ezek  az  összejövetelek  segítik  a  kismamák  és 
gyermekeik  kapcsolatainak  szélesítését,  az  izoláció  elkerülését,  illetve  a  csoport  biztosította  közösségi 
szellemet.  A  szervezett  előadások  és  programok  pedig  az  ismereteik  bővítéséhez,  a  gyermekek 
fejlesztéséhez is hozzájárultak. 
A Játszóházi foglalkozások az év során 9 hónapon keresztül nyújtottak a résztvevők számára érdekes 
programokat. A tavalyi évben sokat érdeklődtek, és kérték a Házhoz megy a Mikulás szolgáltatást, mely 
program szintén kikapcsolódást nyújtott a családok számára. Mikulás ünnepély keretén belül 2008-ban is 
felkereste a Szolgálat a tartósan beteg, sérült gyermekeket és szüleiket. 

A 2008. évben a szentgotthárdi Gyermekjóléti Szolgálatnál:
A szolgáltatást igénybevevő gyermekek száma (nem halmozott adat):                      34
Családok száma, amelyekben az igénybevevő gyermekek élnek:   21

Veszélyeztetett gyermekek száma:                                                                               34
Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett gyermekek élnek:                             21
Veszélyeztetettség okai: környezeti:                                                                             8
                                       anyagi:                                                                                    5           
                                       magatartási:                                                                            2
                                       szenvedélybetegség:                                                               6
                                       családon belüli bántalmazás:                                                  5 
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Gondozási esetek összesen:                                                                                                      34  
ebből:  alapellátásban történő gondozás:   14

védelembevétel:   18
            utógondozás:                                                                                                     2
_____________________________________________________________________
            átmeneti nevelt gyermekek száma:                                                                   6
            átmeneti nevelt gyermekek családjainak száma:                                              5
            családok átmeneti otthonában elhelyezett gyermekek száma:                          3
            családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők száma:                                 1
            helyettes szülői kihelyezett gyermekek száma:                                                0
            

    

A Szolgálat  2008-ban is bekérte a nevelő – oktató intézményekben ismert veszélyeztetett és hátrányos 
helyzetű  kiskorúak  adatait.  A  beérkezett  információkból  kiderült,  hogy  a  jelzőrendszeri  tagok  új 
veszélyeztetettséget nem jeleztek, a korábban gondozott gyermekek névsorát adták le, akik esetében a 
megfelelő  szintű  ellátás  folyamatban  volt.  A jelzések  szerint  2007-ben  51  fő  hátrányos  helyzetű 
gyermeket jeleztek, 2008-ban viszont ezen kiskorúak száma 101 főre emelkedett. A jelzőrendszeri tagok a 
hátrányos helyzet  megjelölésekor  vezető  problémának a  gyermekek egészségkárosodását  jelölték  meg. 
Nagyobb  arányban  érkezett  tartósan  beteg  kiskorúakkal  kapcsolatban  jelzés  (pl.:  aszthma,  keringési 
megbetegedések, diabétesz mellitus, hypertonia sztb). A hátrányos helyzetű gyermekek esetében konkrét 
családgondozás nem volt indokolt, szükség esetén segítséget nyújtottak a családoknak.

Az átmeneti nevelésbe vett gyermekek visszagondozásának problémája a gondozás alatt álló személyek 
szociális,  egészségügyi,  életviteli  stb.  problémáik súlyosbodása.  Jellemző a „visszagondozás” alatt  álló 
szülők teljes érdektelensége, anomiás állapota.  

2008-ban a 6 fő átmeneti nevelt gyermek közül 2 fő esetében nagykorúság miatt megszűnt a szülőkkel való 
együttműködés.  A Szolgálat  2008-ban  összesen  2  családba  fogadott  gyermekekkel  tartott  kapcsolatot, 
intézték a felülvizsgálathoz szükséges környezettanulmányok elkészítését. 

2. Gyermekek napközbeni ellátása

BÖLCSŐDE
A gyermekvédelmi  törvény a  gyermekvédelmi  rendszerhez  kapcsolódó intézményként  nevezi  meg a 
bölcsődét és ezzel együtt meghatározott gyermekvédelmi feladatot ró rá a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében.
A bölcsődei  gyermekvédelem  kulcsembere  a  gondozónő  ,   a  legpotenciálisabb  jelzőrendszeri  tag  a 
gyermekkel  és a  családjával  való kapcsolatán keresztül.  Ő az,  aki  legkorábban észlelheti  a  gyermek 
veszélyeztetettségét, aki nagymértékben segíti a gyermekvédelmi felelős (szakgondozónő) munkáját. 
Döntő  szerepe  van  egyrészt  az  esetek  megoldásában,  kezelésében,  másrészt  a  szocializáció 
elősegítésében, a társadalmi élet szabályainak, normáinak elsajátításában, a társas kapcsolati képességek 
fejlődésében, a társadalomba való beilleszkedés folyamatában.
A  gyermekvédelmi  felelős a  gondozónők családlátogatásai  -vagy maga is-  kapcsán hű  képet  kap  a 
hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekekről, folyamatosan nyomon követi a gyermekvédelemmel 
kapcsolatos jogszabályi változásokat, azokról tájékoztatást nyújt, pozitív és hatékony kapcsolatot alakít 
ki  a  bölcsődés  kor  előtti,  alatti  és  utáni  nevelési  színterekkel,  intézményekkel,  szervezetekkel, 
támogatásra, anyagi segítségre szorulókat tájékoztat a támogatás elérésének módjairól. (Munkaidejének 
bármely  időszakában  rendelkezésre  áll,  a  szülők  problémáikkal  személyesen  vagy  telefonon  is 
megkereshetik).
A bölcsőde a jelzőrendszer tagjaként:
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 haladéktalanul  jelzéssel  él  a  gyermek veszélyeztetettsége,  bántalmazása,  illetve  elhanyagolása 
esetén a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál

 együttműködési  és  kölcsönös  tájékoztatási  kötelezettségének  eleget  tesz  (hiteles 
információáramlás)

 esetmegbeszélésen, szakmaközi megbeszélésen, tanácskozáson, évértékelőn aktívan részt vesz
 esetmegbeszéléseket folytat az érintett családgondozókkal
 családgondozókat fogad

Az intézmény 2008. évi mutatószámai
233 napos nyitva tartási idővel 74 gyermek vette igénybe a napközbeni ellátást 9485 napon át (101,77%-os 
kihasználtság)
1. Veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű gyermekek: 

 veszélyeztetett helyzetű gyermekek száma: 2  (környezeti hatás) 1 család védelembe vétele
 hátrányos helyzetű gyermekek száma          : 5

- anyagi ok miatt                                           : 4
- egészségi ok miatt                                      : 1

2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek száma: 7   (794 nap)
    (ingyenes étkezők)
3. 50%-os étkezők (3 v. több gyermek, beteg gyermek) száma: 14    (1432 nap)
4. Védelembe vett gyermekek száma: 1
5. Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára bölcsődébe került gyermekek száma: 2

Az ellátás igénybevételével összefüggő tapasztalatok
A kisgyermekek napközbeni ellátásában az ellátást nyújtónak és az igénybevevőnek egyaránt érdeke a jó 
színvonalú ellátás megvalósítása, az együttműködés, az együttnevelés.
Az együttműködés sikerességéhez a szülőknek problémamegoldó aktivitást kell biztosítani, a gondozónő-
szülő  kapcsolatban  elismerni,  serkenteni  kell  a  szülők  nevelésbeli  illetékességét,  jogosultságát, 
hivatottságát, hozzáértését. Az együttnevelés megvalósulása eltérő színvonalú. 

VÁROSI ÓVODA

Az Intézmény az  óvodai  neveléssel  összefüggő alapfeladatai  mellett  biztosítja  városunk és  a  kistérség 
területéről az óvodába  járó gyermekek napközbeni ellátását. Ezen feladataikat napi 12 (Kossuth u. 14.) 
illetve 9,5 órás (Tótfalusi u. 145.) nyitvatartási időben végzik.
Alapellátásban részesülők száma 2008. 12. 31-én:
Kossuth u.  : 256 fő
Tótfalusi u. :   11 fő
Megjegyzés: férőhely hiányában egy gyermeket sem kellett elutasítani, minden igényt ki tudtak elégíteni

Gyermekvédelmi adatok:
védelembe vett gyermekek: 2 fő (egyik időközben megszűnt)
HH gyermekek száma: 11 fő

  ebből HHH gyermek:    3 fő

A gyermekvédelmi felelős - átruházott jogkörében – koordinálja az óvoda gyermekvédelmi munkáját, napi 
kapcsolatot tart a gyermekeket nevelő óvónőkkel, rendszeres, s szükség szerinti kapcsolatot a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálattal,a jelzőrendszer tagjaival,  indokolt esetben a városi Gyámhivatallal.  Tagja a 
Családsegítő és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságnak.
2008-ban, az óvodavezető személyes, szóbeli tájékoztatást nyújtottam a HHH és HH gyermekek szüleinek 
a 2009-ben igényelhető óvodáztatási támogatásról, arról, hogy hova fordulhatnak konkrétabb segítségért, s 
mikortól.
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A gyermekek napközbeni ellátása:
A gyermekek  napközbeni  ellátását  az  ingyenesen  igénybe  vehető  óvodai  nevelés  keretein  belül,  a 
pedagógiai  felügyelettel,  a rendszeres egészségügyi felügyelettel,  a különleges gondozás igénybe vételi 
lehetőségével, a gyermekétkeztetéssel biztosítják.

A gyermekétkeztetés:
• összes  étkező:  264  fő  (  2  gyermek  nagyon  speciális  diétája  miatt  nem  étkezik  az  óvodában,  ők  a  liszt 

érzékenyek)
• az  összes  étkezőből  ingyenesen  étkezik:  11  gyermek  (akik  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben 

részesülnek)
                                                                       
• az összes étkezőből 50%-os díjkedvezményben részesülő gyermekek: 63 fő (ebből 13 gyermek tartósan beteg) 
• díjkedvezményben részesülő összes gyermeklétszám: 74 fő, az összes étkező gyermek 28%-a.

Rendszeres egészségügyi felügyelet:
 Dr.  Tőkés  Emma  gyermek  szakorvos  megbízásos  jogviszonyban  történő  foglalkoztatásával  heti  3 

napon biztosított a folyamatos, rendszeres egészségügyi ellátás az óvodában helyben,
 az  iskola  egészségügyi  szolgáltatás  keretein  belül  a  védőnők  rendszeresen  végeznek  higiéniai 

ellenőrzéseket, szűrővizsgálatokat az óvodai csoportokban, elvégzik a gyermek szakorvossal együtt a 
beiskolázás előtti szűrővizsgálatokat, továbbá minden gyermek évenkénti belgyógyászati, szemészeti 
szűrővizsgálatát, (sajnos a fogászati szűrővizsgálaton évről-évre csak a nagycsoportos korú gyermekek 
tudnak részt venni)
Különleges gondozás:

2008-ban 3 sajátos nevelési igényű gyermeket nevelt az óvoda, közülük 2 gyermek beszédfogyatékkal, 
1 gyermek hallásfogyatékkal él

 helyben biztosított logopédiai ellátás
 helyben igénybe vehető nevelési tanácsadás
 speciális ellátás utazó szakemberrel

SZOI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A gyermek-  és  ifjúságvédelemmel  járó  feladatot  ellátó  pedagógus  a  kollégák  segítségével  listát  és 
adatlapokat  készített  a  veszélyeztetett  és  hátrányos  helyzetű  tanulókról.  Külön  figyelmet  fordítottak  a 
veszélyeztetett gyerekek életkörülményeinek megismerésére.
A  felelős  folyamatos  kapcsolatot  tartott  fenn  a  Gyermekjóléti  Szolgálattal.  Rendszeresen  tartanak 
esetmegbeszéléseket, illetve a havonta megrendezésre kerülő értekezleteken kicserélik tapasztalataikat a 
Szolgálat munkatársaival.
Az eltelt időben egy tanulót magatartási problémák miatt jeleztek a Szolgálat felé. Egy tanulóra családi 
okok miatt külön figyelmet fordítottak, két tanuló esetében támogatást kezdeményeztek. 
Három tanuló a gondok megszűnése miatt kikerült a veszélyeztetett helyzetből. 
Ebben az időszakban történt egy komolyabb ifjúságvédelmi intézkedés, amelyet a Gyermekjóléti Szolgálat 
tájékoztatója  tartalmaz.  Az  eltérő  tantervű  tagozat  egyik  tanulója   magatartási  zavaraival  komolyan 
veszélyeztette az iskolában folyó munkát, félő volt, hogy bántalmazni fogja diáktársait, nevelőit. Kórházi 
ellátását követően némileg javult a helyzet. Jelenleg a tanuló a kőszegi nevelőotthonban tanul.
Ősszel  az  iskolák  összevonása  miatt  teljesen  megváltozott  a  tagintézmény  tanulóinak  összetétele. 
Szeptembertől az iskolába csak alsó tagozatos gyermekek járnak. Emiatt a tanév egyik kiemelt feladata 
ifjúságvédelmi szempontból a tanulók körében a teljes felmérés a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek 
számát illetően. Eszerint az iskolában ez a következőképpen alakult:

- teljes létszám: 359 fő
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- osztályok száma: 18
- hátrányos helyzetű: 55 fő
- ebből egészségügyi okokból:16 fő
- egyéb( környezeti, családi): 39 fő
- a veszélyeztetettek száma: 10 fő

Folyamatosan  elvégzik  a  hatósági  intézkedések  miatt  felmerülő  pedagógiai  jellemzéseket,  amikor 
szükséges,  az  érintett  nevelők,  osztályfőnökök  bevonásával  családlátogatásokat  végeznek.  Prevenciós 
programjaikat az iskola védőnőjével koordinálják.

SZOI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
Tanulócsoportok száma: 15
Veszélyeztetett tanulók száma: 12
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 54
Halmozottan hátrányos helyzetű:13
Napközis: veszélyeztetett tanulók közül:2, hátrányos helyzetűek közül: 10
Családgondozásra csak 1 tanulót jeleztek, mert a problémákról a Szolgálat előbb értesült és a védelembe 
vett tanulók esetében a jelzés először onnan érkezett az iskolához. A gyerekek az otthoni problémáikat 
nagyon magukba zárják, magatartás terén többnyire ők a „jók”, az esetleges osztályfőnöki érdeklődéseket 
elhárítják és az iskola csak külső jelzés után értesül többnyire a bajról. A külső jelzés is általában nem az 
iskolához, hanem a Szolgálathoz vagy a Gyámhatósághoz érkezik.
A  tanulók  tudják,  hogy  előzetes  egyeztetés  esetén  az  iskola  ifjúságvédelmi  felelősét  bármikor 
megtalálhatják,  hiszen a problémát nem lehet időponthoz kötni.  Az ifjúságvédelmi felelős figyelemmel 
kíséri  az  osztálynaplókat,  az  igazolatlan  mulasztásokat,  a  tanulmányi  redmények  változását  is.  Az 
eredmények romlása esetén konzultál a szaktanárokkal a segítés módjáról.
Napközbeni ellátást a napközi és a menza jelenti. A felelős szervezi a rászoruló tanulók hasznos szünidei 
elfoglaltságát, tájékoztatást ad minden lehetséges táborról, rendezvényről.
A prevenciós munka osztálykeretekben, tanítási órákon, fogadóórákon és szülői rtekezleteken folyik.
Az  egészséges  életmódra  nevelést  osztálykeretekben  megrendezett  játékos  vetélkedők,  faliújságokon 
elhelyezett, tanulók által készített plakátok szolgálják, melyek megvalósításában sok segítséget kapnak az 
iskolai  védőnőtől.  Jelenleg  egy  nyertes  pályázat  segítségével  minden  felsős  osztály  „Életvezetési 
ismeretek” címmel 5 órás tájékoztatásban részesült a káros szenvedélyekről.
A jelzőrendszer eredményessége vitatható. Gyakran tudnak a problémáról, de szülői együttműködés nélkül 
nincs eredmény. Az igazán problémás tanulók a szabályokat szüleikkel együtt nem tartják be és ennek 
szankciója  nincs,  az  ilyen  szülőktől  hiába  kérnek  segítséget,  együttműködést,  általában  saját 
tehetetlenségüket ismerik be.  A viselkedési szabályokat, normákat csak az iskola épületében tartathatják 
be,  az  iskolán  kívüli  történésekre  nincs  befolyásuk és  nem is  járhatnak  el  ellenük.  Ennek ellenére  az 
intézmény minden dolgozója  és  az  iskolavezetés  is  mindent  megtesz  a  szülőkkel  való  együttműködés 
eredményesebbé tételéért a lehetőségekhez mérten a rájuk bízott tanulók védelme érdekében.
A gondot főleg abban látják, hogy most, amikor a családok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a válság 
miatt  és  most  szorulnának  több  támogatásra,  segítségre,  akkor  az  ifjúságvédelem  drasztikus  mértékű 
leépítésre került. Eredetileg félállású feladat volt az ifjúságvédelem, de mára  heti 2 órában állapította meg 
a fenntartó a feladat ellátásához szükséges időt. 

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
1. A gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetése során az intézmény 

rendszeres együttműködést alakított ki:
• a tanuló lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálattal,
• a nevelési tanácsadóval,
• szükség esetén a tanuló lakóhelye szerinti Polgármesteri hivatallal.

2. Az ifjúságvédelmi munkát a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 6.§ szerint végezzük.
• Az iskolában külön helyiséget biztosítanak az ifjúságvédelmi felelős számára, ahol naponta 

07.30 és 13.30 óra között kereshetik fel a tanulók problémáikkal.
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• A jogszabályban előírtak alapján a rendszeres tájékoztatás, kapcsolattartás az iskolán belül 
és az iskolán kívül megtörtént. Az év eleji szülői értekezleten a 9. évfolyamon tájékoztatják 
a szülőket, hogy milyen jellegű problémákkal kihez fordulhatnak. Az iskolában 
ifjúságvédelmi és vöröskeresztes faliújságot működtetnek, ahol a tanulók megtekinthetik, 
hogy problémáikkal az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatokat ellátó 
intézményeket kereshetnek fel.

• Állandó együttműködésben vannak az iskola védőnőjével, aki folyamatos, személyes 
kapcsolatot tart a tanulókkal, kiterjedt információi nagyban segítették a problémák 
felderítését, azok kezelését, megoldását is. Egy-egy konkrét eset kapcsán jól együttműködött 
az osztályfőnök, a kollégium vezetője, a védőnő és az ifjúságvédelmi felelős alkotta csoport. 

• Az ifjúságvédelmi felelős résztvevője a Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és 
Közbiztonsági Bizottságának üléseinek, ahol az ifjúság helyzetével, védelmével kapcsolatos 
információk, kérdések, javaslatok is napirenden voltak.

• Az iskolába 2008-ban 62 fő hátrányos helyzetű tanuló járt.
•  Veszélyeztetett 7 tanuló, ők védelembe vett fiatalkorúak, közülük ketten szentgotthárdiak.
•  Hivatalos kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti Szolgálattal 6 esetben történt. 
• Városi Gyámügynél tanúként való megjelenés 1 alkalommal.
• A Gyermekjóléti Szolgálatnál tartott esetmegbeszélés 1 alkalommal.

1. A Magyarországi Cigányokért Közalapítványhoz hat szakiskolás tanuló adott be pályázatot roma 
tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, ennek kitöltéséhez, az ezzel kapcsolatos tudnivalókról kaptak 
tájékoztatást, segítséget.

2. Prevenciós programok
• Az Iskolában az órarendbe illesztve egészségnevelés tantárgy is szerepel, ahol heti 1 órában 

alapvető higiéniai ismeretekről, a betegségekről, az egészséges táplálkozásról, életmódról, a 
káros szenvedélyekről, a szexualitásról esik szó.

• Az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására kiírt pályázaton 
nyert az Intézmény, ennek keretében többféle program valósul meg:

- 4 pedagógus akkreditált továbbképzésen vett részt, majd ezt követően 9-10. évfolyamon 
minden osztályban 5-5 osztályfőnöki órán életvezetési ismereteket és készségeket 
sajátíthatnak el a tanulók a következő témákban:

1. A csoport, mint az együttműködés színtere; megelőzés
2. A döntés felelőssége, a kritikai gondolkodás fejlesztése
3. Legális szerek: dohányzás
4. Legális szerek: alkohol
5. Bűn és bűncselekmény, drogok

- Az őszi szülői értekezleten a szülőket is tájékoztatták a programról, a témában   
      két   alkalommal  szülő- diák-tanár akciócsoportot működtettek az iskola
      egészség fejlesztési stratégiájának továbbfejlesztése és aktualizálása érdekében.

            -    Felmérést, helyzetértékelést végeztek 4 tanulócsoportban
      -    Diák önkormányzati vezetőknek szóló 1 napos érzékenyítő programot
                  szerveztek („ kortárs segítők”).

-    Tantestületi nevelési értekezlet lesz konfliktuskezelés és erőszakmentes 
                 kommunikáció témában.

Az Iskolában az ifjúságvédelmi feladatok ellátására kiemelt figyelmet fordítanak, hiszen tanulóik 15 %-
a  rendszeres  szociális  problémákkal  küzd,  s  ez  gyakran  párosul  mentális-  és  komoly  tanulási 
nehézséggel is. A Szentgotthárdin kívül több kistérség családsegítő intézményével, pártfogókkal tartják 
a kapcsolatot.  Rendkívül időigényes és empatikus tevékenységről van szó, melyet az iskola tanárai 
folyamatosan végeznek.
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SZOI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM
Az iskola 12 osztályában összesen 296 diák tanul a 2008-2009-es tanévben. A Közoktatási Törvény 
meghatározása szerint közülük hátrányos helyzetű 7 tanuló, 5 lány és 2 fiú. A jegyző által védelembe 
vett tanulók száma a tanév közben 3-ról 2-re változott, ugyanis az egyik tanuló betöltötte a 18. életévét. 
Mivel  a  nagymamája  gyámsági  felügyelete  megszűnt,  a  család  anyagi  helyzete  romlott.  Helyzetük 
javítása érdekében a Családsegítő Szolgálat segítségével sikerült számukra anyagi támogatást kérni a 
vasszentmihályi önkormányzattól. 
A  tartósan  beteg  tanulók  száma  7,  betegségük  okai  között  látási  rendellenesség,  szívműtét, 
cukorbetegség, asztma és diszgráfia szerepel. 27 tanuló esetében pedig a hátrányos helyzetet környezeti 
és anyagi okok jelentik. 
A hátrányos helyzetű és tartósan beteg tanulók felmérése minden tanév elején elkészül, eredményéről a 
tantestület tájékoztatást kap. A kollégák külön figyelemmel kísérik ezeket a tanulókat, és jelzik, ha róluk 
vagy eddig nem nyilvántartott tanulóról szereznek új információt. Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a 
Családsegítő Szolgálat által kért pedagógiai jellemzéseket a kért határidőre eljuttatták a Szolgálathoz. 
Ezekben az esetekben a szülők keresték fel a Szolgálatot a problémájukkal. Az elmúlt tanévben egy volt 
diák esetében pedig az ifjúságvédelmi felelős vette fel a kapcsolatot a vasaljai önkormányzattal.
Jó  dolognak  és  előre  lépést  jelent,  hogy  az  elmúlt  időszakban   2  szülő  is   segítséget  kért  az 
osztályfőnökön  keresztül  gyermeke  érdekében.  A szülők  a  szükséges  információt  megkapták  és  a 
kezdeti lépéseket az orvoslás érdekében megtették. 
Az  iskolában  az  AIDS  és  a  drogprevenciós  programnak  megfelelően  folytatódik  a  tanulók 
korosztályonkénti  foglalkoztatása.  A  foglalkozások  tematikája  az  általános  és  a  gimnáziumi 
korosztályban  meghatározott,  de  az  előző  évek  anyagára  épül.  Mindkét  korosztálynál  hangsúlyos 
szerepet kapnak a legális és illegális drogok, hatásuk a szervezetre, családra, környezetre. Fontos, hogy 
mindannyian  megértsék  ezek  káros  hatásait,  beláthatatlan  következményeit!  Meg  kell  tanulniuk 
kritikusan gondolkodni, visszautasítani,  nemet mondani!  Ehhez az önismereten és az elfogadáson, a 
problémák felismerésén és megoldásán keresztül vezet az út!
A kortárssegítő képzés keretén belül a gimnázium 2 tanulója február 12-14 között Szombathelyen a 
Szenvedélybetegségek  című  továbbképzésen  vettek  részt.  Cél,  hogy  az  itt  szerzett  ismereteiket, 
segítségnyújtási módszereiket felhasználva tanácsokat tudjanak adni, és szükség esetén  professzionális 
segítő szakember felé tudják irányítani kortársaikat.
A havi esetmegbeszéléseken rendszeresen részt  veszek az ifjúságvédelmi felelős s a  tájékoztatókon 
hallott  információkat  felhasználja   tevékenysége  során.  Munkáját  nagyban  segíti,  hogy  az  iskola 
védőnőjével  jó  és  rendszeres  a  kapcsolat,  kölcsönösen  tájékoztatják  egymást  a  diákokra  vonatkozó 
információkról. 
Az Iskolában a szülők nem tartanak igényt gyermekeik napközi otthonos ellátására, illetve tanuló szobai 
elhelyezésükre, ezért ez nem működik. Az osztályokban változó létszámmal, és gyakorisággal veszik 
igénybe a menzai szolgáltatást.  A bejáró tanulók számára a busz,  vonat indulásáig engedélyezett az 
épületben való tartózkodás, nyitva van a könyvtár.

3. Nevelési Tanácsadó 
Szentgotthárd Város  Önkormányzata  számára mindig fontos  helyen szerepelt  az  oktatás-  a  felnövekvő 
nemzedékek  nevelése-oktatása.  Ezt  mutatja  az  is,  hogy  a  kötelező  feladatokon  túl  önként  is  felvállal 
feladatokat azért, mert segíteni akarja a hátrányos helyzetűeket, a fogyatékkal élőket, a speciális fejlesztést 
igénylőket.  Anyagi erőforrásai szerint  eddig is és a jövőben is arra törekszik, hogy az intézményeiben 
biztosítani tudja a megfelelő tárgyi és személyi feltételeket.
A nevelés  –oktatás  mellett  a  rászoruló sajátos  nevelési  igényű gyermekeket  már  az integrálás  előtt  is 
ellátták az intézményekben –  az  általános  iskolás  korosztállyal  fejlesztő pedagógusok foglalkoznak.  A 
SZOI  Arany  János  Általános  Iskola  intézményegységében  Eltérő  tantervű  tagozat  működik  az  enyhe 
fokban értelmileg sérült gyermekek számára.
Az óvodában a beszédhibás gyermekekkel logopédus-oligophrén szakos gyógypedagógiai tanár, a sajátos 
nevelési igényű rászorulókkal pedig fejlesztőpedagógus óvónő foglalkozik. Az érintett gyermekek továbbra 
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is igénybe vehetik a nevelési tanácsadói ellátást, mely feladatra Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Tanácsa  közoktatási  megállapodást  írt  alá  a  Berzsenyi  Dániel  Főiskola  Pedagógiai 
Szolgáltató  Központtal.  E  megállapodás  alapján  látta  el  a  tanácsadó  a  2007/2008-es  tanévben  is  a 
feladatokat. A pszicho pedagógus hetente összesen heti 25 órában foglalkozik az érintettekkel, gyerekekkel. 
A  megállapodás  alapján  az  Szolgáltató  Központ,  különböző  szolgáltatásokat  nyújt  (általános 
képességvizsgálat, tanulási zavarok diagnosztizálása és kezelése, magatartási problémák esetén gyermek, 
család terápiás segítése.
A tanévben a szolgáltatást igénybevevők köre a statisztikák alapján emelkedő tendenciát mutat, ez főként a 
kistérségi  gyermeklétszám alakulásánál  látható  jól.  A térségben  működő  óvodákban  illetve  iskolákban 
többször  végeztek  szűrővizsgálatokat.  A  szűrővizsgálatokat  követően  az  óvodapedagógusokkal  és  a 
szülőkkel  is  konzultáltak  az  egyes  gyermekek  esetében.  Így  olyan  családokkal  is  fel  tudták  venni  a 
kapcsolatot, akiknek nagy anyagi nehézséget jelent a szakszolgálat Szentgotthárdon való felkeresése.

Jelentős  szakmai  segítséget  jelent,  hogy  az  oktatási  intézményekben  dolgozó  fejlesztőpedagógusokkal 
nagyon  jó  a  munkakapcsolatuk,  így  vizsgálataik  alapján  a  tanulási  nehézséggel  küzdő  gyermekeknél 
célirányos  munkát  tudnak  végezni,  ezért  a  terápiára  szoruló  gyermekek várakozási  ideje  lecsökkent  a 
tavalyi tanévhez képest.

III.
Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések

2007.  december  31-én  a  védelembe  vett  kiskorúak  száma 10  fő  volt.  2008.  év  során  védelembe  vett 
gyermekek száma szintén 10 fő, 5 kiskorú gyermek esetében megszüntetésre került a védelembe vétel az év 
során, így 2008.12.31-én a védelembe vett gyermekek száma 15 fő volt.  A 15 gyermek 8 családban él. 
Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt év során a védelembe vett gyermekek száma jelentősen emelkedett. 
Ugyanakkor 2008. évben sem kellett átmeneti gondozásként a helyettes szülői szolgáltatást igénybe venni. 
Illetve pozitívum, hogy gyámhatóság által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezésre 2008. évben nem volt 
szükség. 
A védelembe vétel okai között a szülőnek felróható magatartási ok tölt be vezető helyet, ezen 
kívül  a  gyermeknek felróható  magatartási  ok és a gyermek bántalmazása fordult  még elő  a 
tavalyi évben.
A 15 védelembe vett gyermek közül 9 esetében a Gyermekjóléti Szolgálat jelzése nyomán indult 
az eljárás, 6 esetben pedig más szerv, például rendőrség jelzése nyomán. 
A védelembe  vétel  keretében  elrendelt  intézkedések  közül  4  esetben  a  szülőt  kötelezte  a 
gyámhatóság, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervezetet, 10 esetben pedig a 
gyermek  vagy  a  hozzátartozója  orvosi  vizsgálatának  kezdeményezése  történt.  Mind  a  15 
gyermek  esetében  szükséges  volt  a  szülő  figyelmeztetése  helytelen  magatartásának 
megváltoztatására, részükre magatartási szabályok kerültek megállapítására, illetőleg 2 gyermek 
esetében  –  a  gyermek  számára  is  kifogásolt  magatartásának  megszüntetése  érdekében  – 
magatartási szabály került megállapításra. 
A magatartási szabályok betartásáról folyamatosan tájékozódunk. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a védelembe vételt hivatalból egy év múlva vizsgálja 
felül a gyámhatóság (68. §. (5) bek.), kérelemre viszont bármikor. A felülvizsgálatok gyakorisága mindig 
egyedi, az iskola, a Szolgálat, vagy bármely érdekelt személy jelzésére azonnal felülvizsgálati tárgyalást 
tart a gyámhatóság, és a felmerült probléma megoldására más szabályok megállapítására is sor kerül.
A védelembe vételről hozott határozatok ellen 2008. évben nem történt fellebbezés. A tárgyidőszakban 
szakmai ellenőrzés nem volt. 
Az  iskolákkal,  egészségügyi  szakemberekkel,  a  rendőrséggel  és  a  családsegítő  szolgálattal  az 
együttműködés  a  gyámhatósági  munka  során  jó.  A  Rendőrséggel  és  a  Családsegítő  Szolgálattal  is 
rendszeresen tájékoztatjuk egymást minden felmerülő és kiskorúakat érintő esetben.
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A kiskorú veszélyeztetése miatt indult rendőrségi nyomozások során a gyámhatóságnál keletkezett iratokat 
minden  alkalommal  tájékoztatásként  a  Rendőrségnek  átadjuk,  ideiglenes  elhelyezések  alkalmával 
segítségüket rendszeresen kérjük. 

A védelembe vétellel, ideiglenes elhelyezéssel a gyámhatóság már a családban meglévő problémát tudja 
kezelni a törvényben biztosított különböző hatósági eszközökkel.

A Szentgotthárdon kihelyezetten működő Nevelési Tanácsadó heti 2 alkalommal érhető el. Jó lenne, ha 
hetente egyszer a gyermekpszichológus is tudna helyben rendelni, mivel az arra rászoruló gyermekeket 
Körmendre kell küldeni. A gyermekek száma, akiknek szükségük van erre, nagyon magas, tudomásom 
szerint egy-egy új esetnél több hetet kell várni arra, hogy a vizsgálatra bejusson a gyermek. 
Gyermekpszichiáter kizárólag Szombathelyen van, a telítettség ott is jellemző. 
Az  amúgy  is  anyagi  gondokkal  küszködő  szülőket  kötelezi  a  gyámhatóság,  hogy  Körmendre, 
Szombathelyre  biztosítsák  gyermekük  eljutását  szakrendelésre.  A  terápia  hatékonysága  is 
megkérdőjelezhető, ha a gyermek nem szükség szerint tud eljutni a szakorvoshoz, pszichológushoz, hanem 
amikor időpontot kap, illetve ahogy a szülők ideje, anyagi lehetősége engedi. 

IV.
A Városi Gyámhivatal hatósági intézkedései, feladatai

A Városi Gyámhivatal az illetékességi területén - Szentgotthárdon és a környező 14 településen -, eljár a 
331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 4.§-11.§-ban meghatározott feladat és hatáskörökben , egyebek mellett : 
 - intézkedéseket tesz a gyermekek védelme érdekében,
-  a  pénzbeli  támogatásokkal  kapcsolatban  dönt  az  otthonteremtési  támogatás  megállapításáról, 
a gyermektartásdíj megelőlegezéséről
- eljár a gyermek családi jogállásával, az örökbefogadással kapcsolatosan
- pert indít és kezdeményez a gyermekekkel kapcsolatosan
- dönt a gyermek kapcsolattartása kérdésében
- intézkedéseket tesz a gyermekvédelmi gondoskodás keretében hatáskörébe utalt ügyekben.
- a városi gyámhivatal gyámot rendel.
- A városi gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatosan dönt - a jogszabályban meghatározott esetekben - 
a törvényes képviselő jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról.

 A gyermekvédelmi gondoskodás keretében a gyámhivatal a gyermek a veszélyeztetettségének mértékétől 
függő hatósági intézkedéseivel a gyermeket kiemelheti a családból, és gondoskodik a további megfelelő 
elhelyezéséről, törvényes képviseletéről.

2008  . évben a kiskorú gyermekek védelmében a gyámhivatal az alábbi hatósági      intézkedéseket tette:  

CSALÁDBAFOGADÁS: 

2008.december 31-én  a Gyámhivatal 12 családba-fogadott kiskorút tartott nyilván.

„Új „családba-fogadás : 2008.évben  4 gyermek esetében volt. 
Mind a négy gyermek esetében a családba-fogadás oka a szülői elhanyagolás volt és a családba-fogadás  a 
szülő életmódjának pozitív irányú megváltozásáig tart.  
A gyermekek nem szentgotthárdiak, egy gyermek Rábagyarmati, három gyermek (testvérek) pedig rönöki 
lakosok. A családba-fogadó személyek: nagyszülők, felnőtt  testvérek, közeli rokonok, illetve nagyszülő 
élettársa. A családba-fogadott gyermekek részére a gyámhivatal a családba-fogadót gyámul kirendeli. A 
gyámok tevékenységét a gyámhivatal irányítja, felügyeli, a vagyonkezelésről évente számadásra kötelezi 
őket.

 IDEIGLENES ELHELYEZÉS: 
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2008.évben a gyámhivatal által kezdeményezett ideiglenes elhelyezés száma: 0

A jegyzői gyámhatóság által ideiglenesen elhelyezett gyermekek ügyében a gyámhivatal
3 esetben felülvizsgálati eljárást folytatott mely 6 gyermeket érintett.  
Az eljárás  során 2  gyermek átmeneti  nevelésbe  került,  1  gyermeket  a  gyámhivatal  a  védelembe-vétel 
további  fenntartására  történő  javaslattétellel  egyidejűleg  visszahelyezett  a  szülők  gondozásába,  három 
testvérpár esetében pedig a szülők kérésére hozzájárult a családba-fogadáshoz. 

ÁTMENETI NEVELÉSBE VÉTEL:
2008-ban  2 gyermeket vett átmeneti nevelésbe a gyámhivatal .
Átmeneti nevelt gyermekek száma dec.31-én: 10 fő 
gyermekotthonban: 6 fő,    nevelőszülőnél: 2 fő
Pécsről áttételre került 2 kiskorú átmeneti nevelt gyermek ügye.
Az év során 5 gyermek átmeneti nevelésbe vétele szűnt meg a nagykorúság elérése miatt.
Minden esetben elvégezték az éves kötelező felülvizsgálatot, amelynek eredményeképpen a gyámhivatal a 
nevelésbe vételt  változatlan formában fenntartotta  a legtöbb esetben.  2 kiskorú gyermek visszakerült  a 
szülők gondozásába. A gyermekek és szüleik kapcsolattartásának ügyében 2 alkalommal engedélyeztek 
rendkívüli kapcsolattartást.

UTÓGONDOZÁS:
A tárgyévben   utógondozást  három  alkalommal rendeltek el.
 
UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS:
A nagykorúságot elért intézeti nevelésből kikerült fiatalok részére rendeli el az ellátást a gyámhivatal, ha a 
fiatal  kéri  és  továbbtanul,  illetve  létfenntartását  önállóan  biztosítani  nem tudja.  A fiatal  továbbra  is  a 
gyermekotthonban vagy nevelőszülőnél maradhat, 24 éves koráig.
Ellátottak száma dec.31-én: 2 fő 
Megszűnt: 1 fő

OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS: 
2008-ben  egy  fő  kérelmére  állapított  meg  a  gyámhivatal  otthonteremtési  támogatást  1.710.000,-Ft 
összegben.

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE: 
2008.évben benyújtott kérelmek száma: 3, mely 4 gyermeket érint.
Megelőlegezés: 1, mely 2 kiskorút érintett,
Kérelem visszavonás : 1 esetben , folyamatban levő : 1 
2008.  december  31-ig  megelőlegezésben  részesülő  érintett  kiskorúak  száma:  11  fő,  az  év  során  3 
megelőlegezés szűnt meg

A gyámhivatal egyéb hatósági  intézkedései, feladatai  a gyermekekkel kapcsolatosan: 

Az év során apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek: 7 fő 
Apai elismerések száma: 8 
Képzelt apa adatainak megállapítása: 0 fő

2008-ben  kezdeményezett kapcsolattartási ügyek : 7

2008-ben gyámság alatt álló gyermekek száma : 20
Gyámok száma: 21 
az év során  kezdeményezett gyámrendelés- vagy felmentés :9 
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Vagyonos kiskorúak ügyei : 
Nyilvántartott vagyonos kiskorúak száma: 129
Betétállománnyal rendelkezik: 39
Biztosítási kötvénnyel rendelkezők száma: 1
Kiskorúak ingatlaneladással, megterheléssel, befektetéssel kapcsolatos ügyei: 6

Kiskorúak vagyoni ügyével kapcsolatban szükséges eseti gondnokrendelés: 0 esetben.

V.
Felügyeleti szervek szakmai ellenőrzései

1./ Szakmai ellenőrzés a jegyzői gyámhatóságnál
A  Vas  Megyei  Főügyészség  Ifjúságvédelmi  Főügyészének  minden  védelembe  vételi  határozatból 
tájékoztatásként  egy  példányt  megküld  a  gyámhatóság.  Kapcsolatunk  jónak  mondható,  segítséget 
nyújtanak szakmai kérdésekben is.

2./ Szakmai ellenőrzés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál
A Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala folyamatosan szakmai ellenőrzéseket hajtott végre az 
Intézménynél.  A vizsgált  ellátás  típusa  volt  a  személyes  gondoskodás  körébe  tartozó  gyermekjóléti 
alapellátás 
A  fenti  szerv  gyermekvédelmi  szempontból  megállapította,  hogy  széles  körű  volt  a  veszélyeztetett 
gyermekek ellátása, megsegítése
A helyettes szülő ellenőrzése: A helyettes szülő működtetője a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A 
helyettes szülő működési engedély száma: 07-2443-3/2006. A helyettes szülőnél engedélyezett férőhely 
száma:  2.  A helyettes  szülő  lakása  alkalmas  átmeneti  gondozásra  kihelyezett  gyermekek  ellátására.  A 
helyettes szülő személyisége, egészségi állapota jelenleg megfelelő.
2006-tól  a  Pálos  Károly  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Módszertani  intézménye  szintén 
ellenőrzést végzett az intézménynél. 
Megállapításaik  szerint:  a  Szolgálat  vezetője  és  a  családgondozók  mindent  megtesznek  azért,  hogy  a 
kistérségben élő gyermekek megkapják  a  gyermekvédelmi  törvényben szavatolt  ellátásokat.  Az elmúlt 
évhez képest jelentős pozitív változások következtek be a tárgyi feltételek terén. Javult az infrastruktúra, 
ezért a dolgozók gyorsabban, precízebben el tudják látni a feladataikat. Komoly probléma azonban, hogy 
az intézmény épülete nem akadálymentesített, ezért például a súlyos fokban korlátozott személyek nem 
tudják megközelíteni.  

3./ Szakmai ellenőrzés a Gyámhivatalnál
-A Vas  Megyei  Főügyészség  2008-ban  a  gyermektartásdíj  megelőlegezéseket  vizsgálta, valamint  az 
otthonteremtési támogatásokat.
Az ügyészég felszólalással élt az ügyfelek értesítése, a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok betartására, 
valamint a jogerő lakcímjegyzékkel való kiküldésére vonatkozóan. 
-A Nyugat  –Dunántúli  Regionális  Államigazgatási  Hivatal  Szociális  és Gyámhivatalának Szombathelyi 
Kirendeltsége az otthonteremtési támogatásokat vizsgálta 2006. évre visszamenőleg. A vizsgálat során több 
esetben  kifogásolták  az  ügyintézési  határidők  betartását,  a  KET,  a  Gyvt  rendelkezéseinek  megfelelő 
alkalmazását.
-A Nyugat  –Dunántúli  Regionális  Államigazgatási  Hivatal  Szociális  és Gyámhivatalának Szombathelyi 
Kirendeltsége  vizsgálta  továbbá  a  három  éven   aluli  átmeneti  nevelt  gyermekek   és  szüleik 
kapcsolattartásának gyámhivatali szabályozását.
A vizsgálatban megállapítást nyert, hogy a gyámhivatalunk tevékenysége során az anyagi és az eljárási 
szabályokat megtartva jár el. Kifogásolták azonban, hogy a kapcsolattartás helyét és idejét a gyámhivatal 
konkrétan határozza meg, az ügyintési határidők betartására is felhívták a gyámhivatal figyelmét.

VI.
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Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

1./Javaslatok a jelzőrendszer tagjaival való hatékonyabb együttműködés érdekében

1.A jelzések hatékonyabb felvállalása minden esetben, a súlyos veszélyeztetettség megelőzése miatt. 
2.A  jelzőrendszer  kezdeményezése  hatósági  intézkedésre  a  Gyámhivatal  felé,  anyagi  támogatásra  a 
Polgármesteri Hivatal felé.

2./ A jegyzői gyámhatóság, a Városi Gyámhivatal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megítélése 
szerint:
Szükséges  lenne  pszichológus,  fejlesztő  pedagógus alkalmazása  a  Szolgálatnál.  Pszichológus  a 
problémamegoldás  folyamatának  pszichés  vonatkozásában  jelentene  kompetens  segítőt.  Fejlesztő 
pedagógus szakember a Szolgálattal kapcsolatban álló szülők gyermekei számára nyújthat felzárkóztató-
készségfejlesztő foglalkozást a szocializációs, tanulási hiányosságok pótlására. 
Mind  városi,  mind  kistérségi  szinten  szükséges  gyermekpszichológus,  pszichológus, 
gyermekpszichiáter,  mentálhigiénikus  szakember alkalmazása  a  gyermekvédelmi  munkát  végző 
intézményekben,  valamint  a  Nevelési  Tanácsadó jelenleginél  (hetente  másfél  nap)  többszöri  nyitva 
tartása, hogy minden esettel tudjanak foglalkozni, a megfelelő gyakorisággal. 
Megoldás  várható  ezen  a  téren,  amennyiben  a  Szlovénia-  Magyarország  Határmenti  Együttműködés 
Operatív Program 2007-2013 című pályázata az önkormányzatnak sikeres lesz.

3./Gyermekvédelmi prevenciós javaslatok 
1. Nyári diák munkák megszervezése a városban: a középiskolások, a felsőoktatásban tanulók részéről a 

nyári diákmunkák iránt igény van. Ezzel kapcsolatban minden évben érdeklődnek a Szolgálatnál.

2.  Iskolai agresszió definiálása, kezelése az intézményekben: megfelelő végzettségű     
szakember  alkalmazása,  aki  pszichológiai  vagy  mentálhigiénés  szaktudással  rendelkezik.  A 
gyermekkorban  kialakult  kezelhetetlennek  tűnő  agressziót  kizárólag  az  empatikus  magatartás 
fejlesztésével lehet korrigálni.

VII.
Bűnmegelőzés, fiatalkorú bűnelkövetők

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2008. évben két alkalommal ülésezett: 
április  15-én  és  október  15-én.  Az  elsőn  „A közrend,  közbiztonság  helyzete  Szentgotthárdon”  című 
napirendet, a másodikon pedig „A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai Szentgotthárdon” című 
napirendi  pontot  tárgyalta  meg  a  képviselő-testületi  ülést  megelőzően,  mindkét  téma  érintette  a 
fiatalkorúakat. Kifejezetten gyermekvédelemmel kapcsolatos határozatot a Bizottság  2008. év folyamán 
nem hozott.

Fiatalkorú bűnelkövetők
A szentgotthárdi  Rendőrs  illetékességi  területén  2008.évben  fiatalkorú  bűnelkövetők  száma  kettő,  az 
általuk elkövetett bűncselekmény garázdaság, illetve zaklatás volt. Gyermekkorú személy ellen szintén két 
esetben  indult  bűntető  eljárás,  mindkét  esetben  lopás  elkövetése  miatt.  Az  elkövetés  oksági  tényezőit 
vizsgálva  megállapítható,  hogy  esetükben  szerepet  játszott  az  anyagi  haszonszerzés,  a  rossz  baráti 
környezet, a befolyásolhatóság, valamint a cselekmény társadalom ellenességének fel nem is merése.

VIII.
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

A FIKUSZ keretében megvalósuló programok:
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A Pannon Kapu Kulturális Egyesület kiemelt feladatának tekinti az ifjú korosztállyal való foglalkozást, 
számukra programok szervezését, a velük való közös hangnem megtalálását. 
A ház falain belül működik a  FIKUSZ – FIatalok KUlturált Szórakozóhelye-Ifjúsági Közösségi Tér és 
LOGO  Ifjúsági  Pont  Hálózati  Tag  is,  mellyel  a  12-30  éves  korosztályt  célozzák  meg.  A FIKUSZ 
legfontosabb feladata, hogy alternatív szabadidő eltöltési lehetőséget kínáljon a fiataloknak, segítse elő a 
korosztályi közösségek létrejöttét. Ezen a helyen fogyasztási kényszer nélkül vehetnek részt programokon, 
juthatnak  információkhoz,  vagy  egyszerűen  csak  együtt  lehetnek  a  fiatalok.  A FIKUSZ nyitva  tartása 
megegyezik a művelődési ház nyitva tartásával, tehát minden nap (szerdád kivételével) 20 óráig.
Azért,  hogy  a  fiatalok  minél  jobban érezzék  magukat  a  FIKUSZ-ban,  ezért  2008  év  elejétől  egészen 
márciusig,  egy  sikeres  pályázatnak  köszönhetően  tovább  fejlesztették  a  FIKUSZ  eszköztárát,  illetve 
igyekeztek azt otthonosabbá is tenni. Megjegyzendő, hogy mindezekhez nem volt elegendő a pályázaton 
elnyert összeg, ezért az egyesület saját forrásából is áldozott erre a célra. A fejlesztések során elsődleges 
szempont az volt, hogy valóban egy olyan zúgot alakítsanak ki a fiatalok számára, ahol jól érzik magukat, 
amely fiatalos, hangulatos és eszközei, berendezései megfelelnek a kor és a mai ifjúság igényeinek. Így 
lehetőségük van tehát különböző játékeszközök használatbavételére, úgy mint csocso, ping-pong, darts, 
társasjátékok, kártyák, rendelkezik a helyiség 3 számítógéppel,  internethozzáférési lehetőséggel, tv-vel, 
hozzá  dvd-vel,  prospektusokkal  és  szóróanyagokkal.  A  komfortérzetük  javítása  érdekében  színes 
ülőzsákokat  szereztek  be,  a  játékeszközöket  pedig  darts-sal,  csocsóval,  pókerszettel  fejlesztették,  a 
filmdélutánok  beindításához  pedig  egy  nagy  képernyőjű  tv-t  vásároltak.  A régi,  dohos  szőnyegpadlót 
padlóburkolatra  cserélték,  amely egy pincébe sokkal  megfelelőbb. A falak új színt  kaptak,  hogy minél 
világosabb legyen a helyiség.
. 
A nyitás óta a SZentgotthárdi Ifjúsági Fórum (SZIF) is a FIKUSZ-ban tartja havonként üléseit.
Céljuk a következő:segíteni  szeretnének a  fiataloknak abban,  hogy szabadidejüket  minél  hasznosabban 
töltsék el, hisz tudjuk: a tanulás, a sport, és sok más tevékenység mellett, vagy sokkal inkább helyette, 
fontos, hogy olyan készségek, képességek, és közösségi élmények birtokába jussanak, melyek megerősítik 
őket abban, hogy élethelyzeteiket  legyen az iskolai,  vagy családi  konfliktus,  barátság,  szerelem, minél 
kisebb zökkenőkkel éljék meg.
. 
Fontos elmondani: A FIKUSZ elsősorban a fiatalok helye, az hogy mi történik benne, jórészt rajtuk múlik! 
Az ifjú korosztály az a korcsoport, akiket egyre nehezebb „megfogni”, hisz sokszor  ők maguk sem tudják 
megfogalmazni igényeiket. Egyre nagyobbra nyílt a kulturális olló is a fiatalok között, mindössze tizedük 
jár múzeumba, színházba, koncertre. Moziba is alig harmaduk. Könyveket, újságokat is csak ennyien ol
vasnak, viszont napi 2-3 órát töltenek a tévé előtt, hétvégén pedig közel 4 órát. 
A  végső  cél  az,  hogy   a  FIKUSZ  működtetésével  és  annak  szolgáltatásaival (egyéb  kulturális  és 
idegenforgalmi tevékenység mellett) az ifjúság találja meg helyét a városban, ne az utcán kallódjanak a 
fiatalok. Ez egy lehetőség arra, hogy feltalálják magukat. A programok szervezésébe és a FIKUSZ összes 
szolgáltatásba bevonják a fiatalokat, sokszor a „felnőttek” a háttétbe maradnak és inkább csak animátori 
szereppel  bírnak  mögöttük.  Fontos,  hogy  lássák  a  fiatalok  azt,  hogy  ez  a  város  az  övék  is,  ezek  a 
programok  nekik  és  hozzájuk  szólnak,  hogy  más  szentgotthárdi  intézményekkel  (oktatási,  szociális, 
egészségügyi,  foglalkoztatási)  együtt  valamennyien  azért  vagyunk,  hogy  az  ifjúsági  tervben 
megfogalmazottakat maradéktalanul teljesítsük. 
2008-ban a FIKUSZ-ban megvalósult konkrét, szervezett programok:

(14)2008.  január  17.:  Tanulj  itthon,  maradj  itthon –  tanulási  fórum,  mely  során  Szentgotthárd  két 
középiskolája mutatkozott be, a város és a kistérség 8. osztályosainak

(15)2008. március 10.: Alkohollal, vagy anélkül? - fórum, beszélgetés egy gyógyult szenvedélybeteggel 
a szombathelyi RÉV-vel, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve

(16)2008. április 22.: Hivatalos megnyitó
(17)2008.  április  28.:  MMIK  Drog'Art  Színpad:  Miért  című  előadása,  improvizációs  játéka  – 

mentálhigiénés  szakember  segítségével  a  gotthárdi  fiatalok  újrajátszották  a  mű  szereplőivel  a 
jeleneteket

(18)2008. június 4.: Gimnáziumi osztály klubdélutánja
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(19)2008. szeptember 24.: MMIK LOGO megyei hálózatai találkozó
(20)2008. október 30.: Filmklub: Tímár Péter: 6:3, avagy  játszd újra Tutti
(21)2008. november 6.: Zenésznek lenni- beszélgetés, három, kiváló, szentgotthárdi zenésszel
(22)2008. november 13. : Filmklub: Emir Kusturica: Macskajaj
(23)2008. november 27. : Quentin Tarantino: Ponyvaregény
(24)2008. november 28. : Pingpong verseny a Polgármesteri hivatal és a diákok között

A FIKUSZ-ba szervezett programokon kívül, természetesen a 2008. évben is rendeztek számos más, olyan 
külső programot, amely nekik, értük, sokszor az ő közreműködésükkel és az ő ötleteik révén valósult meg. 
Ilyen rendezvény volt a  farsang (február 2.), a Kihívás Napja (május 21.), a  Szentgotthárdi Ifjúsági Nap 
(június 7.), a Retro Parti (június 21.), a Hopplá Könnyűzenei Fesztivál (július 19.), a Tökparti (október 24.), 
vagy az év zárásaként a Karácsony Határok Nélkül (december 18-20.) rendezvénysorozat. 

Lehetőségek a Civil Fórum keretei között
Szentgotthárd város civil szervezeteit összefogó Civil Fórum 2005. márciusában alakult meg. A Fórumhoz 
a megalakulás óta egyre több szervezet csatlakozott. A hasonló profilú civil szervezetek tevékenységének 
összehangolása, koordinálása és az együttműködési lehetőségek kiaknázása céljából 2005.szeptemberében 
a Civil Fórum szekciókat hozott létre. 

A létrejött  szekciók közül az egészségügyi -  szociális  szekcióhoz,  valamint az oktatási,  művelődési és 
Ifjúsági  szekcióhoz  tartozó  civil  szervezetek  azok,  melyeknek  tevékenysége  valamilyen  módon 
kapcsolódik a gyermek és ifjúságvédelemhez.

A Civil  Fórum ezen  szekcióihoz  tartozó  civil  szervezetek  gyermekvédelmi  tevékenysége  elsősorban a 
prevencióra,  az  egészséggondozásra,  a  családi  nevelés  segítésére  és  befolyásolására,  a  gyermekek 
szegénységének  és  veszélyeztetettségének  megelőzésére,  a  természetbeni  és  személyes  gondoskodásra 
irányul. Ez a munka rendkívül összetett, ezért egészségügyi, pedagógiai,  pszichológiai szociális és jogi 
ismereteket egyaránt igényel.
     

1./  A Civilek  körében  a  gyermekvédelem elsődleges  célja  a  megelőző,  prevenciós  munka, melyben 
önkéntesei  hatékonyan  működnek  közre.  Ennek  érdekében  havi  rendszerességgel  „Ifjúsági 
klubfoglalkozásokat” tartanak  általános  prevenciós  programok  beépítésével  a  1o-14  éves  korosztály 
számára. ( egészségügyi felvilágosítás, egészségnevelés, baleset-megelőzés, bűnmegelőzés).
A 2008-as év Ifjúsági klubfoglalkozásain az elmúlt évhez hasonlóan, a baleset megelőzés és elsősegély 
nyújtás témaköre került kiemelésre, 
Hasznosnak bizonyult a 2006 szeptemberétől beindult „Beszélgetőkör” a 15-18 éves korosztály számára, 
mely  beszélgetések  az  egészségügyi  szekcióhoz  tartozó  két  civil  (  Ifjú  Természetjárók  Baráti  Köre, 
Harmónia Egészségvédő Kör) szervezet sikeres pályázatainak köszönhetően folytatódhatott 2008-ban is. 
2008-ban a civil szervezetek által szervezett gyermekvédelemmel kapcsolatos előadások és tanfolyamok 
alakulása:

Előadások témaköre Száma Résztvevők száma
Serdülőkori problémák 2   58
Kábítószer egészségügyi hatásai 3 154
Szenvedélybetegségek:dohányzás, alkohol 3 162
Baleset-megelőzés 5 230

Tanfolyamok témaköre
Családi életre nevelés 3   90
Csecsemőgondozás, ápolás 2   30
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2./ A civil szervezetek önkéntesei fontos feladatuknak tartják az egészséggondozást, mely magába foglalja 
a testi, lelki és szociális egészség megőrzését, fenntartását, javítását valamint az egészségesebb életmód 
választására való készségek fejlesztését. 
Ennek érdekében nagy szerepe volt az egészségügyi dolgozókat és pedagógusokat is magába foglaló civil 
szervezetek azon  ismeretterjesztő és felvilágosító munkájának,  mely a fiatalok egészséges életvitelének 
kialakítására és védelmére irányult.  (  Egészségesebb jövőért Alapítvány, Vöröskereszt,  Harmónia Klub, 
Galagonya Szív Klub)           
A Szentgotthárdi  Civil  Fórum  2008-ban  „Egészség=  ÉRTÉK  ”  mottóval  hirdette  meg  egészségvédő 
programját. Ennek érdekében a gyermekek széles rétegére kiterjedően sor került az egészséges életmód 
ismérveinek tudatosítására, a pozitív életritmus népszerűsítésére.
E témához kapcsolódó kiscsoportos foglalkozások a következőképpen alakultak:

Száma Résztvevők száma
„Egészség- betegség” ea  4 160
Egészségnevelő tanfolyam  2   22
Személyi és környíezethigiéne ea.  2                                  6o
Családtervezés-Fogamzásgátlás ea  4                                120
Szexuális élet higiénés vonatkozásai  4                                120
„Egészséges étkek” bemutató  2                                13o
„Mozgás és egészség” ea                                                 1                                  96

A Népegészségügyi  program céljaihoz  kapcsolódóan  a  civil  szervezetek  felvilágosító,  ismeretterjesztő 
szórólapokat szerkesztettek,  tájékoztató  füzetek,  egészségnevelést  célzó  prospektusok  kiadványok 
hozzájutását biztosították önkéntesek révén a szülők és az ifjúság felé. ( Városi Gyermeknapon, a SZIN-en, 
Hopplá Amatőr Könnyűzenei Fesztiválon)

3./ A civil szervezetek önkénteseinek feladata a családi nevelés segítése, befolyásolása területén is nőtt. A 
civil  szféra  önkéntesei  jórészt  élvezik  a  szülők  bizalmát,  így  több  esetben  sikerül  szoros  kapcsolatot 
kialakítaniuk az érintett családdal.

4./ Legnagyobb kihívás az önkéntesek körében a hátrányos helyzet csökkentése, a gyermekek 
szegénységének és veszélyeztetettségének megelőzése.
Fő feladataik: megismerni a problémát, megkeresni az okokat és segítségnyújtás a megoldásban. 
Ha az önkéntesek saját eszközeikkel nem tudják megoldani a problémát, jelzéssel élnek a gyermekvédelmi 
hálózathoz tartozó személyek, intézmények, hatóság felé. 
A civil szervezetek 2008-ban is részt vettek a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság 
munkájában.  Bekapcsolódtak a – gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működtetett  – 
észlelő  és  jelzőrendszer munkálataiba  (  Óvodáskorú  Gyermekekért  Alapítvány,  Vöröskereszt,  Tótágas 
Alapítvány,  Tehetségekért  Alapítvány,  Plébániai  Karitasz)  A  Gyermekjóléti  Szolgálat  havi 
esetmegbeszélésein javaslatokat tettek a látókörükbe került szolgáltatásra szoruló gyermekekre. 
5./  A civil szervezetek önkéntesei a gyermekek védelmét  természetbeni és személyes gondoskodással 
egészítik ki. Ezt a gondoskodást célozták az év közben többször is megrendezésre került programok, mint 
pl:
Játszóházi napok, ( Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány,  Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik, Szociális 
Otthon Lakóiért Alapítvány, Pannon Kapu Kulturális Egyesület )

A  gyalogtúrás  családi  délutánok alkalmával  a  tavaszi,  nyári,  őszi  és  téli  időszakban  a  szülők, 
gyermekeikkel  együtt  nemcsak  az  évszak  természeti  szépségében  gyönyörködhettek,  hanem  ezek  a 
délutánok segíthették az együttgondolkodást,  az együttnevelés hatékonyságát és a szülők szemléletének 
formálását  is.  (  Szentgotthárdi  Nyugdíjas  Klub,  Ifjú  Természetjárók  Baráti  Köre,  „Harmónia” 
Egészségvédő Kör )
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Kirándulás az Eltérő Tantervű iskolások számára:  mellyel azoknak a gyermekeknek is lehetőségük volt 
kiszakadni  a  megszokott  környezetből,  akiknek szülei  ezt  nem tudták  biztosítani  számukra.  Egy  civil 
szervezetnek köszönhetően ( Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik) folyamatos évi kirándulások alkalmával 
megismerhették megyénk majdnem minden nevezetességét.  

Szabadidő  hasznos  eltöltését  célzó  nyári  táborok  megszervezését  2008-ban  az  Önkormányzat 
támogatásával több civil szervezet vállalta fel, 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) a Rábakethelyi Plébánia által 2008. június 23-29. között szervezett Egyházi zenei tábort 30.000.- Ft,
b) a Nagyboldogasszony Plébánia által 2008. június 30-július 5. között szervezett Hittantábort 130.000.- 
Ft,
c) a Szentgotthárdi Horgász Egyesület által 2008. június 30-július 13. között szervezett Horgásztábort 
30.000.- Ft,
d)  a  359.  számú  Vajda  Ödön  Cserkészcsapatot  2008.  augusztus  1.  és  10.  között  képviselő  2  fő 
cserkésznek a lengyelországi nemzetközi cserkésztalálkozón való részvételét 50.000.- Ft,
e) az Ifjú Természetjárók Baráti  Köre által 2008. augusztus 4-10. között szervezett  Lurkók Napközis 
Táborát 80.000.- Ft,
f)  a  Vöröskereszt  városi  szervezete  által  2008.  augusztus  11-17.  között  szervezett  Napraforgó 
Egészségtábort 90.000.- Ft összegben támogatta a 2008. évi költségvetésben tervezett Civil Alap terhére. 

A  Civil  Fórumhoz  tartozó  civil  szervezetek  elsősorban  sajátos  eszközeikkel  vállalnak  szerepet  a 
gyermekvédelmi  feladatokban.  Szerepvállalásuk  azzal  az  előnnyel  jár,  hogy  nem  kötik  őket  szigorú 
jogszabályok, ezért az általuk nyújtott ifjúsági és más humán szolgáltatások rugalmasabbak, közvetlenebb 
kapcsolatot tudnak kiépíteni a kliensekkel és minden esetben új színt, új megközelítéseket jelentenek a 
probléma megoldásában.

A fenti programok nem működnek maguktól. A Civil Fórumhoz tartozó szervezetek gyermekvédelemmel 
kapcsolatos  aktív  szervezőmunkáján,  tenni  akarásán  túl  mindenképpen  szükséges   az  Önkormányzat 
Képviselőtestületének  pozitív  hozzáállása,  a  civil  szféra  bízik  abban,  hogy  a  Civil  Fórum  számára  a 
gyermekvédelem témakörében  (  kiemelten  a  nyári  táboroztatásokra)  a  2009-es  évben  is  némi  anyagi 
támogatásra lehetőség nyílik.

Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008.évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja, azzal, hogy a szakemberek a jövőben kiemelten 
foglalkozzanak a gyermekek agressziójának kezelésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Csanaki Eszter aljegyző

Szentgotthárd, 2009. március 11.

Dr. Csanaki Eszter
                 aljegyző
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Ellenjegyzés:

J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2009. március 25-i ülésére

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

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:

66/2008. számú képviselő-testületi határozat:

Beszámoló a Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesület 2008 évi tevékenységéről

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  66/2008.  számú  Képviselő-testületi 
határozatában 2008. évben a sportszervezési feladatok ellátásával, továbbá a szabadidősport szervezésével 
továbbra is a Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesületét bízta meg, ehhez a 2008. évben a költségvetésben 
1.000.000.- Ft-ot biztosított a szabadidő-sportkeretből. Az Egyesület a 2008 évben a rendelkezésre álló 
összegből  647 135,-  Ft-ot  használt  fel.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  és  a  Szentgotthárdi 
Sportbarátok  Egyesülete  között  létrejött  Megállapodás  értelmében  az  Egyesület  köteles  beszámolni  a 
Képviselő-testület felé az éves végzett tevékenységéről, és a felhasznált pénzösszeggel elszámolni.

Az alábbiakban az Egyesület elnöke a 2008 évi tevékenységről számol be:

„A felhasznált 647 135,- Ft-ból 250 000,- Ft-ot az Alpokalja Teremlabdarúgó Torna csarnokhasználatára, 
253 858,- Ft-ot az VI. Szentgotthárdi Csata Emlékfutásra, a fennmaradó összeget pedig egy nemzetközi 
gyalogtúrára, két kerékpártúrára és a városi teke, ill. sakkbajnokságra használtuk fel.
Május 10-én bonyolítottuk le tavaszi gyalogtúrát, amelyen 123-an vettek részt. A legtöbben Ausztriából 
jöttek, de német, szlovén és magyar indulók is voltak a résztvevők között. A túra távja kb. 10 km volt, 
amelynek  több  mint  fele  erdei  utakon  haladt.  A  szakonyfalui  erdészháznál  gulyásleves  fogadta  a 
gyaloglókat, a célban pedig mindenki megkapta a teljesített távért a bélyegzőt.
2008. októbertől 2009. március közepéig zajlott a városi teke csapatbajnokság 5 csapat részvételével. A 
színvonalas mérkőzéseken egy igazolt versenyző játszhatott minden csapatban, így egy-egy mérkőzésen 
nagyszerű eredmények születtek.”

Hatósági és Okmányiroda:

1. A Gondozóház  hasznosítása  kapcsán  felmerült  annak  lehetősége,  hogy  bentlakásos  idősotthoni 
ellátás  valósuljon  meg  a  Vas  Megyei  Önkormányzat  fenntartásában  Szentgotthárdon  vagy  a 
kistérségben.  Levél  váltásokat  és  többszöri  egyeztetést  követően  február  27-én  a  Vas  Megyei 
Közgyűlés  Szociális  Bizottságának  alelnöke  valamint  a  Megyei  Hivatal  aljegyzője  és  az 
Egészségügyi, Szociális és Ifjúságvédelmi Titkárság vezetője, továbbá egy építész megtekintette a 
gondozóház épületét,  valamint további ingatlanokat. Ezt követően ismételten megkerestük a Vas 
Megyei Közgyűlés elnökét, hogy amennyiben az ellátási  körükbe tartozó idősotthoni elhelyezés 
kialakítására  alkalmasnak  találták  a  gondozóház  épületét,  akkor  jelezzék,  hogy  mint  megyei 
önkormányzati  javaslatot  a  képviselőtestület  elé  terjeszthessük a szükséges tulajdonosi döntések 
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meghozatala  érdekében.  A többi  ingatlan  tekintetében  szintén  felajánlottuk  a  testületi  döntéssel 
történő előkészítést, valamint az esetleges koordinációs feladatok ellátását.  

2. Március  10-én  ülésezett  a  szociális  kerekasztal  s  véleményezte  az  önkormányzat  2009.évi 
közfoglalkoztatási tervét. 

3. Március  12-én  az  április  1-től  induló  közfoglalkoztatás  minden  érintettjével-  intézményekkel, 
Közszolgáltató Vállalattal, valamint a leendő foglalkoztatottakkal egyeztetést tartottunk a Hivatal 
szakembereivel, a Munkaügyi Központ bevonásával a közfoglalkoztatással kapcsolatos teendőkről, 
a közfoglalkoztatás folyamatáról, annak minden vonatkozásáról.

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatása az aktuális munkaügyi helyzetről:

 Milyen fontosabb okok eredményezték az adatokban bekövetkezett változásokat? 
♦ honnan, melyik ágazatból regisztráltatták magukat legtöbben
A regisztráltjaink száma jelentősen nőtt; a február 20-i állapot szerint : 911 fő (január 20-i 
állapot szerint: 820 fő)
Többnyire a feldolgozó iparból kerültek az álláskeresők a regiszterünkbe.
♦ a regisztrációból történő kilépések milyen okokra vezethetők vissza leggyakrabban, 

van-e jellemző munkáltató, amely nagyobb számban fogadott álláskeresőt
A regisztrációból való kikerülés okai közé még mindig az ellátás lejáratát, az önállóan vagy 
közvetítéssel történő elhelyezkedést jelölhetjük meg. Egy munkáltató fogadott 10 fő feletti 
létszámban álláskeresőket (12 fő); Főkefe Kft.
♦ új munkahelyek teremtődése, nagyobb létszámú munkaerőigény mely 

munkáltatóktól milyen szakmákban érkezett (gazdasági ág megjelölésével)
A legnagyobb létszámú munkaerőigény bejelentés a Főkefe Nonprofit Kft-től érkezett. 
20 fő 7321 FEOR munkakörre adtak be munkaerőigényt, ebből 12 fő megváltozott 
munkaképességű álláskereső közvetítéssel elhelyezkedett varró munkakörben. További 
létszámfelvétel a közeljövőben elképzelhető.
Ezt leszámítva 1-2 fős állásbehozatalok jellemzőek a kereskedelemből és 
vendéglátóiparból.

 Hiányszakmák
A gazdasági válság következményeként a korábban hiányszakmának vélt munkakörökből is 
küldenek el munkavállalókat. Munkaerő felvétele nagyobb létszámban, betanított 
munkakörökben esetleges (megrendelésfüggő, nagy a lemorzsolódás, ált. rövidebb 
időtartamra). A behozott állásajánlatokat gyorsan betöltik az álláskeresők.
♦ speciális követelmények előfordultak-e a munkáltatók részéről, ha igen, melyek 

voltak ezek
Speciális követelmények nincsenek.

♦ kereseti lehetőségek, felajánlott munkabér eltért-e a foglalkoztatási körzet 
átlagértékeitől

A bérezés 71 500-87 000 Ft-os tartományban a legjellemzőbb.

♦ munkahelyek megszűnése a hónap során
Egy  Kft 38 fő elbocsátását jelezte a NYDRMK felé. OFA pályázattal összefüggésben 
létszám leépítési szándék   két cégtől érkezett, mivel feltétele volt a pályázatnak.

Az egy helyi Kft. 20 fő dolgozójától vált meg (nem Mt. szerinti létszámleépítés). Az 
elbocsátások folyamatosak, még a fémipari szakmunkásokat is elküldik, csak a legjobban 
képzett/több éves gyakorlattal rendelkező szakembereket tartják meg.

♦ várható csoportos elbocsátások (nagyságrend, nemzetgazdasági ág, érintett 
foglalkozások); 
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A vállalkozások a válsághelyzetnek megfelelően racionalizálták munkaerő-gazdálkodásukat. 
A kölcsönzött munkaerőtől váltak meg elsősorban. A határozott idejű munkaszerződéseket 
nem hosszabbítják. Több cégnél áttértek a négy napos munkahétre, ill. a munkarend erősen 
megrendelés/termelésfüggővé vált. A jövőbeni megrendelések esetén bedolgozzák az 
elmaradt napokat. 
♦ Munkáltatói kapcsolattartás havi tapasztalatai, munkaerőpiaci esetleg szakképzési 

igények 
2009. I. negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés: 
A 30 munkáltató lett bevonva a negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérésbe. 26 kitöltött 
adatlap alapján készült el az aktuális negyedéves elemzés. 

Az EXPAK felmérése a vállalkozások körében:
3 vállalkozástól sikerült adatokat gyűjteni; Vossen Frottier Kft., Andante Restaurant Kft., 
Schittl Kft.
Munkáltatói fórum-OFA és SZMM munkahelymegőrző/teremtő lehetőségek 
-Szombathely:
47 munkáltatót hívtunk meg a munkahelymegőrzéssel, ill. teremtéssel foglalkozó 
munkáltatói fórumra. Jelenleg még nincs pontos adat arról, hogy valójában kik mentek el a 
tájékoztatóra. A rendezvényt a nagy érdeklődésre való tekintettel megismételték.

♦ álláskeresők részéről leggyakrabban keresett állások (fizikai és szellemi 
munkakörben), esetleg képzési igények

Elsősorban a végzettségüknek megfelelő munkakörben helyezkednének el szívesebben, de 
vállalnának akár betanított munkát is, ha magasabbak lennének a fizetések. Sajnos, a több 
műszakos, és folyamatos munkarendű állásajánlatokra történő közvetítés problémás; a 
legtöbb esetben ezek minimálbérrel és nem kielégítő munkakörülményekkel párosulnak.
A képzési igények is szerteágazóak, de inkább a helyben induló képzésekre lenne nagyobb 
igény, de nem okoz gondot a Szombathelyre vagy Körmendre történő bejárás sem. 

♦ közvetítések sikertelenségének legfontosabb okai
A munkáltató általi elutasítási indokok: a szakmai kompetenciák hiányosságai, illetve a 
munkavállaló már megfordult a foglalkoztatónál.
A munkavállaló általi indokok: alacsony bér, bejárás nem megoldott, több kiskorú gyermek 
a családban.

 Aktív eszközök, szolgáltatások, hatósági tevékenység, speciális tevékenységek (pl. AM-könyv, 
migráns, EURES) alakulása, jellemző változása a hónap során.
A TÁMOP 1.1.2. bérköltség-támogatással 3 fő (szakács, felszolgáló, lakás- és intézménytakarító 
munkakörben) helyezkedett el, ebből 2 fő TÁMOP képzéses (szakács, felszolgáló).

Műszaki Iroda:

- Folyamatban van a balesetveszélyes ütőkátyúk ideiglenes megszüntetése 0/30-as vegyes bazalt zúzalék 
bedolgozásával  (Fagyöngy utca,  Zsidahegyi utca,  Vadvirág utca,  Kis utca,  Széchenyi  utca stb.)  Az 
ütőkátyúk megszüntetése érdekében számos utcában, felajánlásuk alapján a lakók is tevékenyen részt 
vettek, illetve részt vesznek. Segítségüket ezúton is köszönjük.

- Megállapodást  kötöttünk  a  Szentgotthárd  3844.  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú  ingatlan 
(Szentgotthárd-Rábatótfalu városrész Apáti utca – temető közötti terület) elgazosodott területrészének 
kitisztítására  (hulladék  összegyűjtés,  elburjánzott  aljnövényzet  (fás,  bokros,  cserjés  növényzet) 
kivágása, eltakarítása);
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- A  Széll  Kálmán  téri  kettős  körforgalomnál  kidöntött  forgalomtechnikai  oszlopok  helyreállítási 
költségének  megtérítésével  kapcsolatban  nem  sikerült  a  kár  okozóját  felderítenünk.  Szemtanuk 
bejelentése szerint az utánfutó ponyváján szereplő vállalkozást 2007-ben felszámolták, a bejelentő által 
megadott rendszámú jármű, amely a vontató rendszáma volt, pedig nem szerepel a nyilvántartásokban.

- A 7459.  jelű  összekötő  úton  (Rábafüzesi  bekötőút)  történt  közúti  baleset  következtében  kidöntött 
közvilágítási oszlop helyreállítási költségeinek megtérítésére felszólítottuk a rendőrség által megadott, 
rongálást okozó gépjármű vezetőjét.

Tájékoztatás a „Szentgotthárd városrészein szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése” pályázat 
tárgyában

Előzmények:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 104/2008. számú Képviselő-testületi 
határozatával támogatta,  hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot  nyújtson be a 
Környezeti  és Energetikai  Operatív  Program KEOP -  1.2.0.  -  Szennyvízelvezetés és tisztítás 
kétfordulós  pályázati  konstrukcióban  megvalósítandó  projektek  támogatására című  nyílt, 
pályázati felhívására, „Szentgotthárd városrészein szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése” címmel. 

Ebben a pályázatban a korábban a T. Testülettel ismertetett indokok alapján l elutasító döntés 
meghozatalára került sor, melyet 2008. október 9-én kaptuk kézhez. 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  251/2008.  számú  (októberi) 
Képviselő-testületi  határozatában kinyilvánította,  hogy  a  Szentgotthárd  városrészein 
szennyvízcsatorna – hálózat kiépítése kapcsán a pályázati úton történő megvalósítás érdekében 
elsősorban az  Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló  Együttműködés (ETE)  Program 2007-
2013 pályázat keretében kíván indulni, amennyiben ennek feltételei fennállnak. Ezt a lehetőséget 
meg kell  vizsgálni,  az  Önkormányzat  annak eredményétől  függően nyújt  csak  be  ismételten 
pályázatot a majdan kiírásra kerülő KEOP pályázat keretében.

2008.  november  25-én,  Budapesten  Környezeti  Fejlesztések  címmel  a  Környezetvédelmi  és 
Vízügyi  Minisztérium  Fejlesztési  Igazgatóságának  vezetői  és  projektmenedzserei  által  tartott 
konferencián  nem  javasolták  az  utolsó  december  1-i  határidőre  1.  fordulós  pályázatok 
benyújtását,  hanem  javasolták,  hogy  az  átdolgozott  pályázati  dokumentáció  2009.  február-
márciusi megjelenését megvárva új pályázatok csak ez után kerüljenek benyújtásra.

Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés (ETE) Program 2007-2013 pályázat 
2009.  februárjában kiírásra  került.  E-mailben  tájékoztatást  kértünk  a  konstrukcióban elérhető 
támogatás intenzitásra vonatkozóan. Szerettük volna megerősíttetni azt az információt, amely 
szerint az ETE-ben is a KEOP-hoz hasonló támogatási intenzitás érhető csak el. 
A tárgyban folytatott levelezés alább olvasható:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
Dr. Horváth Csaba
a Közös Technikai Titkárság vezetője részére
 
Tisztelt Titkárság Vezető Úr!
 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  „Szentgotthárd  városrészein  szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépítése”  című projektjével a csatornahálózattal még nem rendelkező városrészek ellátottságát 
kívánja  megoldani.  Az  Önkormányzat  a projektet  kizárólag  pályázati  támogatás  segítségével 
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tudja megvalósítani,  amelyre  pillanainyilag  két  pályázati  konstrukció  1)  a  KEOP  -  1.2.0.  - 
Szennyvízelvezetés  és  tisztítás  kétfordulós  pályázat  és 2)  az  Ausztria-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködés (ETE) Program 2007-2013 nyújt lehetőséget.
Stratégiai kérdés, hogy az Önkormányzat melyik konstrukcióban pályázik sikeresebben, illetve 
melyikben nyerhető el magasabb támogatási intenzitás. 
A KEOP-1.2.0.  konstrukcióban az  1.  fordulóban a megítélhető támogatás  maximum. 85%-os 
intenzitású, ugyanakkor a 2. fordulóban a megvalósításra ez a mérték maximumként szerepel, s 
ez a projekt kapcsán a Részletes Megvalósítási Tanulmányban (RMT) elvégzendő közgazdasági 
számítások eredményeként akár 50%-ra is lecsökkenhet (50% támogatási arány alatt a projekt 
nem támogatható).
A Titkárság állásfoglalását  kérjük  arra  vonatkozóan,  hogy az  Ausztria-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködés (ETE) Program új pályázati útmutatójában vázolt 4 finanszírozási eset 
támogatási intenzitásai közül melyikre számíthat a szentgotthárdi (előkészítési költségek: nettó 
28.376.000,-Ft,beruházás  költségvetése  nettó  474.889.000,-Ft)  nagyságrendű  projekt. 
Elképzelhető,  hogy  a  határon  átnyúló  program  révén  sem  nyerhető  el  nagyobb  intenzitású 
támogatás,  mint a KEOP konstrukciójában? További kérdésünk, hogy a pályázati  konstrukció 
támogatja-e,  illetve  az  osztrák  oldali  partner  preferálja-e  a  szennyvízprojektekben  való 
részvételt?
Kérem,  hogy  lehetőség  szerint  a  Közös  Monitoring  Bizottság  2008.  december  2-3-i  ülése 
dokumentumainak, kérdéseinkre választ adó részeit részünkre megküldeni szíveskedjék, hogy a 
Képviselő-testületet hivatalos forrás által tudjuk tájékoztatni.

Szíves tájékoztatásukat előre is köszönöm.
 
Tisztelettel:
 
Takáts József
projektmenedzser
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata
EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport
9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.
Tel: 94/553-023 Fax: 94/553-055

Tisztelt Takáts József Projektmenedzser Úr!
 
Sajnálattal  tájékoztatom,  hogy  a  kért  állásfoglalást,  illetve  tájékoztatást  nem  áll  módomban 
megadni.
 
Szívesen tájékoztatom mindazonáltal a következő általános alapelvekről:
- Az uniós támogatási programok által nyújtott támogatásokat egymástól el kell határolni. Bár a 
különböző programok erősíthetik egymás hatásait, egymással elvileg nem állhatnak átfedésben, 
így az Önök projektje elvileg csak egyik programhoz illeszkedhet.
-  Hogy  az  Önök  projektje  illeszkedik-e  az  Ausztria-Magyarország  határmenti  együttműködés 
prioritásaihoz,  az  elsősorban a  határon  átnyúló  hatás,  ill.  együtműködés  erősségén  múlik.  A 
programhoz  való  illleszkedés  kapcsán  a  program  regionális  tanácsadóitól  (Magyarországon 
Horváth Annamária és Bognár Eszter kollégáimtól, az Önök partnere Ausztriában a tartományilag 
illetékes tanácsadótól) kaphat információt. Elérhetőségeiket a program weboldalán és jelen e-
mail címzettjei között megtalálhatja.
-  A támogatásintenzitás  kialakításánál  -a  regionális  tanácsadók  segítségével-  ugyanazokat  a 
tényezőket kell figyelembe venniük, melyeket Ön a KEOP kapcsán írt, a támogatás intenzitása 
az At-Hu programban sem automatikusan 85%, hanem hasonló elvek alapján csökkenthető.
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- Mivel közös projektekről beszélünk, szükség van az osztrák és magyar döntéshozók együttes 
támogatására.  A  Monitoring  Bizottság  döntését  megjósolni  nem  tisztem,  nem  is 
tudom. Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  Közös  Technikai  Titkárság  a  projektek  értékelésében 
vállalt szerepe folytán NEM járulhat hozzá egyúttal a projektek tartalmának kialakításához is, így 
tehát esélylatolgatásra se, vállalkozhatunk.
- A Monitoring Bizottság dokumentumai titkosak, ezeket részben sem áll módomban Önöknek 
elküldeni.
 
Remélem, kollégáimmal folytatott konzultációban választ talál a kérdéseire.
 
Üdvözlettel:
 
Dr. Horváth Csaba
   Gemeinsames Technisches Sekretariat / Közös Technikai Titkárság
   Programm zur grenzüberschreitenden Kooperation ÖSTERREICH-UNGARN 2007-2013
   AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
     VÁTI Kht., Területi Iroda Sopron
     9400 Sopron, Verő József u. 1.
     Tel: +36 (99) 512710
     Fax: +36 (99) 512717
     e-mail: at-hu.jts.sopron@vati.hu
     web: www.at-hu.net
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

2009. március 6-án kiírásra került a  KEOP-2009-1.2.0 (Szennyvízelvezetés és tisztítás)  című 
konstrukció,  amelyben  a  kiíró  felhívja  a  figyelmet,  hogy  „jelen  konstrukció  1.  fordulójára 
forráshiány miatt egyelőre nem lehet pályázatot benyújtani.”

Nem  hivatalos  forrásból  származó  információk  alapján  a  forrás  kimerült,  de  a  beérkezett 
és jelenleg második fordulóban lévő pályázatok összesített forrásigénye várhatóan alacsonyabb 
lesz és így mindez alapján az első fordulóra várhatóan a 2. félévben lehet újra pályázni.

Tájékoztatás Interreg IV.C pályázatról és a CHIRON projekt folytatásának lehetőségeiről

Szentgotthárdot  a  CHIRON  projekt  során  megismert  görög  vezető  partner  -  Görögország 
Magnesia  Tartományának  Szociális  és  Kulturális  Bizottsága  (EKPOL)  –partneréül  kérte  fel, 
legújabb  2009  évben  az  Európai  Területi  Együttműködés  Interregionális  IV.C  programjában 
benyújtandó  kulturális  turizmus  témájú  pályázatához.  A Képviselő-testület  308/2008.  számú 
határozatával nyilvánította ki a projektben való részvételi szándékát. A pályázat benyújtásának 
határideje  2009.  január  30.  volt.  Utólagos értesüléseink szerint  a  pályázat  benyújtására nem 
került sor.

Az Interreg IV.C pályázat meghiúsulását követően újabb megkeresés érkezett Görögországból. 
Magyarország  az  Európai  Területi  Együttműködés (ETE)  Közép-európai  Transznacionális 
Együttműködési Programjában 2007-2013 (Ausztria, Csehország, Németország, Magyarország, 
Olaszország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) pályázat benyújtására jogosult állam 
– Görögország ebben a konstrukcióban nem vehet részt. Görögország Magnesia Tartományának 
Szociális  és  Kulturális  Bizottsága  (EKPOL)  felajánlotta  tanácsadó  partneri  segítségét  arra 
vonatkozóan, hogy Szentgotthárd vezető partneri  minőségben kulturális turizmus fejlesztésére 
irányuló  pályázatot  nyújtson be a  fent  nevezett  pályázati  konstrukcióban,  a  CHIRON projekt 
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folytatásaként „CHIRON2”. További partnerekként a felsorolt országokból származó szervezetek 
kerülnek bevonásra. A pályázat  benyújtására 2009. év II.  félévében kerülhetne sor.  A leendő 
pályázat  pontos  tartalmára,  részletes  költségvetésére,  projektpartnereire  vonatkozó 
információkkal még nem rendelkezünk. Tisztázó kérdéseket tettünk fel  ezzel kapcsolatosan a 
görög  partner  részére,  amelyekre  a  testületi  anyag  kiküldésének  napjáig  még  nem érkezett 
válasz, ezekről csak a későbbiekben tudjuk a Képviselő-testületet tájékoztatni.

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

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

Pénzügyi Iroda:

Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 
pénzforgalmi adatok alapján. 

Folyószámla hitelünk 2009. február 1-én:  - 296.432.355,- Ft
Bevételek február 1 – február 28.:                       68.818.238,- Ft
Kiadások február 1- február 28.:      - 61.218.949,- Ft
Elszámolási számla egyenlege február 28-án:   - 288.833.066,- Ft.

Tájékoztatásul közöljük, hogy folyószámla-hitelkeretünk 300.000.e/Ft.
A két ülés közti beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk a márciusi adóbevételek 
nagy részének beérkezése után – 131.058 e/Ft. 
Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  március  31-én  (a  beszámoló  készítésének  időpontjában 
érvényes  árfolyamot  figyelembe véve)  22.940 e/Ft  hiteltörlesztési  kötelezettségünk válik  esedékessé  – 
Fürdőhöz vezető (István Király u.) út és közműépítés finanszírozására felvett hitel tekintetében.
Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a 
bevételek növelésének és a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség fenntartása 
érdekében! 

Beszámolók, jelentések:
• Elkészítettük  és  továbbítottuk  a  Magyar  Államkincstár  felé  az  Önkormányzat  és  a  Társulás 

tekintetében a 2008. évi költségvetési beszámolót.
• Elkészítettük  és  továbbítottuk  a  Magyar  Államkincstár  felé  az  Önkormányzat  és  a  Társulás 

tekintetében a 2009. évi költségvetést.

Adóhatósági feladatok:
o a talajterhelési díj fizetésére kötelezetek adóbevallásainak feldolgozása, 
o az  iparűzési  adó,  kommunális  adó,  gépjárműadó  tekintetében  az   -  I.  félévi   -  adóelőlegek, 

adóbefizetések könyvelése.
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Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

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

- A 8/2008.(III. 28.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2007. évi zárszámadásáról szóló 
rendelete értelemszerűen  módosítást nem igényel.

- A 9/2008.(III.  28.)   rendelet:  a  helyi  népszavazásról  a  népi  kezdeményezésről  szóló  rendelet 
módosítása változtatást nem igényel.

- A  10/2008.(III.  28.)   rendelet  :  az  önkormányzati  intézmények  dolgozói  részére  nyújtott 
nyugdíjpénztári  hozzájárulásról  szóló  többször  módosított  rendelet  módosítása  változtatást  nem 
igényel.

- A  11/2008.(III.28.)  rendelet  :  a  szociális  igazgatásról  és  az  egyes  szociális  ellátási  formák 
szabályairól  szóló  rendelet  módosítása   a  mostani,  márciusi  képviselő-testületi  ülésen  kerül 
módosításra.

-  A  12/2008.(III.28.)  rendelet  :  a  közterületek  használatáról,  rendjéről  illetve  a  közterületek 
bontásáról és helyreállításáról valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet 
módosítása  a mostani, márciusi képviselő-testületi ülésen kerül módosításra.

- A 13/2008.(III.28.)  rendelet:   a   lakáscélú  támogatásokról  szóló  többször  módosított  rendelet 
módosítása változtatást nem igényel.

Képviselői felvetésre adott válasz  :  

Ódor  Dénes:  A  Népek  Barátsága  Emlékmű  (Pannon  Kapu  Emlékmű)  félárbocra  engedett  magyar 
zászlajának cseréjét a Közszolgáltató Vállalattól megrendeltük.

Szentgotthárd, 2009. március 18.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2009. március 17-én

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

CHIRON (Szentgotthárd 
a magyarországi barokk 
út kapuja)

INTERREG IIIB 
CADSES 224/2006. sz. 

Képv.test. hat. 51.000.000.-Ft

NYERT
támogatás

38.250.000.- Ft
12.750.000.- Ft

A  projekt  pénzügyi  záró 
elszámolása,  záró  jelentése 
benyújtásra  került.  A  teljes 
támogatási  összeg  még  nem 
érkezett meg.

Szentgotthárd-
Jakabházán 
sebességkijelző 
berendezés telepítése

Közlekedésfejlesz-
tési Koordinációs 
Központ
KKK KÖZL-BIZT-
2007

274/2007.sz.
Képv.test. hat. 2.431.498,Ft

NYERT
Támogatás:
2.188.348,-Ft

243.150,-Ft
A  sebességkijelző  berendezések 
telepítése  és  beüzemelése 
megtörtént.

Szentgotthárd illegális 
hulladéklerakóinak 
felszámolása

Környezetvédelmi és 
Vizügyi Minisztérium 
2008 évi felhívása az 
illegális 
hulladéklerakók 
felszámolásának 
támogatására

71/2008. sz. 
Képv.test. hat. 6.929.056

NYERT.
Támogatás: 

5.000.000,- Ft

1.413.030,-Ft

Természetbeni 
hozzájárulás:
516.026,- Ft

Elszámolási  határidő:  2009.  január 
30.
Elszámolás megküldésre került.
Tiltótáblák kihelyezése szükséges.
A  támogatás  összege  még  nem 
érkezett meg.

Rábakethely 
városrészen útburkolat 
felújítás II.

NYD-TEÚT 2008 106/2008 20.805.816,-Ft
NYERT.

Támogatás: 
9.000.000,- Ft

10.805.816,-Ft
Projekttábla kihelyezése szükséges.
Helyszíni ellenőrzés megtörtént.
A támogatási összeg megérkezett.

Pável Ágoston lakótelepi 
játszótér felújítása NYD-CÉDE 2008 108/2008 7.000.000,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

4.200.000,- Ft
2.800.000,- Ft

Projekttábla kihelyezése szükséges.
Helyszíni ellenőrzés megtörtént.
A támogatási összeg megérkezett.



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Várkerti játszótér II. 
ütemmel való bővítése NYD-CÉDE 2008 108/2008 7.000.000,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

4.200.000,- Ft
2.800.000,- Ft

Projekttábla kihelyezése szükséges.
Helyszíni ellenőrzés megtörtént.
A támogatási összeg 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.

Szennyvízcsatorna 
hálózat kiépítés 
Szentgotthárd 
városrészein

KEOP-1.2.0
Első forduló 104/2008

Előkészítési+beruhá
zási összes költség
1F: 39.000.000.-Ft

2F: 785.870.000,- Ft

NEM NYERT 1F esetében:
11.375.000,-Ft

A  pályázat  átdolgozás  után  újból 
benyújtásra kerülhet.

„JÁRD KÖRBE!”
A Hársas-tó nyugati parti 
sétaútvonalának 
kialakítása és 
kitáblázása

2008-TU-NYD-1
A Nyugat-Dunántúli 
turisztikai régióban 
megvalósuló 
turisztikai 
termékfejlesztés 
támogatása

197/2008 4.000.000,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

2.000.000,- Ft 2.000.000,- Ft
Támogatási  szerződés  megkötésre 
került.  Kivitelező  kiválasztása  van 
folyamatban.
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Gyalogosok védelmének 
növelése 
Szentgotthárdon

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ 
(KKK KÖZL-BIZT-
2008/2.)
Pályázat 
közlekedésbiztonsági 
beavatkozásra

200/2008 1. sz. projekt:
4.928.000,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

4.435.200,- Ft 492.800,- Ft

1. számú projekt műszaki tartalma:
7458. j. Kétvölgy-Szentgotthárdi ök. 
Út-Árpád u. 10+655 km szakasza
(Árpád  u.-Rózsa  F.u. 
kereszteződése).Árpád  u.:  2  db 
sárga  villogó  lámpa,  2  db  KRESZ 
jelzést felvillantó berendezés, tartós 
burkolati  jelek,  szegélyek 
süllyesztése.  Rózsa  F.u.:  táblák 
cseréje, tartós burkolati jelek.

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

273/2007 76.000.000.-Ft
A pályázat 
benyújtása 
megtörtént

3.800.000,- Ft
(15.876 Euro)

A konzorcium  vezetője:  az  Észak-
Dunántúli  Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőség

Városok szövetsége

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31
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Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala, EU Integrációs és gazdaságfejlesztő csoport segítségével 
benyújtott további pályázatok

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Strandfoci pálya építése 
a St. Gotthard Spa & 
Wellness termálfürdőben

A strandsportágak 
infrastrukturális 
fejlesztésére
SPO-SIF-08

St. Gotthard Spa 
& Wellness Nettó 7.394.280,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

nettó 3.500.000,- 
Ft

Nettó 3.894.280,- 
Ft

A Polgármesteri Hivatal 
apparátusa adminisztrációs és 

szakmai segítséget biztosít. 
Támogatási szerződés 
megkötése megtörtént.
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UTÁNKÖVETÉS

Határon átnyúló 
szennyvíz-csatornázás – 
2. fázis

MeH
PHARE CBC-
2002/000-317-01
Határon átnyúló 
környezetvédelmi 
infrastruktúra 
hálózatok
(2003.09.15.)

- - - -

A projekt zárása és pénzügyi elszámolása megtörtént 2005. 
október-november havában. 
Az éves garanciális felülvizsgálat lezárására 2008. február 
22.-én került sor. Hiányzik még az üzemeltető nyilatkozata, 
ezt követően kerül sor a Mérnök által benyújtott számla 
kifizetésére.
Emlékeztető tábla kihelyezése szükséges.

Szentgotthárd-
Mogersdorf összekötő út

Phare CBC 2003
AU/HU Határon 
átnyúló közlekedési 
infrastruktúra 
hálózatok 

- - - -

A projekt zárása és pénzügyi elszámolása megtörtént 2006. 
november-február időszakában.
Éves garanciális felülvizsgálat megkezdésére sor került 2007. 
december 17.-vel, rész lezárása megtörtént.
A Teerag-Asdag Kft-vel egyeztetések a pótmunkák 
mennyiségi tételeire vonatkozóan a pontos összeg 
meghatározása érdekében.
Éves garanciális felülvizsgálati eljárás lefolytatására a híd 
esetében is sor került, a kivitelező a módosított 2008. október 
31.-i határidőig vállalja a felmerült jótállási és garanciális 
körbe tartozó hiányosságokat. Egyeztetések a Magyar 
Közúttal a „Mogersdorfi” út tulajdoni viszonyának rendezése 
érdekében. Emlékeztető tábla kihelyezése szükséges.
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Önkorm-i szilárd 
burkolatú belterületi  
közutak burkolat-
felújításának 
támogatása Új utca - 
Felső utca - Duxler utca 
-Madách utca 

 Ny-Dunántúli Reg.  
Fejlesztési Tanács 

75/2007. sz. 
Képv.test.  

hat.
1. pont

7.571.527,-
Ft

NYERT
támogat

ás:
2.548.9
79,- Ft

5.022.548
,-Ft

Önkorm-i szilárd 
burkolatú belterületi  
közutak burkolat-
felújításának támogatás
Eötvös utca -Vörösmarty 
utca

Ny-Dunántúli Reg. 
Fejlesztési Tanács

75/2007. sz. 
Képv.test.  

hat.
3. pont

5.600.752,-
Ft

NYERT
támogat

ás:
2.800.3
76,- Ft

2.800.376
,-Ft

Az éves garanciális felülvizsgálat kezdeményezése 
folyamatban van.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2009. március 17-én

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Informatikai 
infrastruktúra fejlesztése 
a SZOI keretein belül 

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

16/2008.
Kistérség

Eszközökre, 
programcsomagokra 
lehetett pályázni

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban.

Nem szükséges
A  hiánypótlás  nem  volt,  pályázati 
életúttal  kapcsolatos  információnk 
nincs.

Közösségi pszichiátriai 
ellátás állami 
támogatása 

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

53/2008
Kistéségi

8.000.000.-

Nyert
8.000.000.-Ft nincs

A  támogatási  szerződés 
megkötésének  várható  időpontja: 
2008. dec. 05.
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Támogató szolgáltatás 
állami finanszírozása

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

53/2008
Kistérségi

9.300.000.-Ft

Nyert
7.500.000.-Ft nincs

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

Lelki egészség 
megőrzése 

Szlovénia-
Magyarország 
2007-2013

165/2008. 

194.458.-euro A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

9.722.9.-euro A  pályázat  2008.  október  30-val 
került benyújtásra

Egészségügyi 
szolgáltatások 
fejlesztése a 
szentgotthárdi háziorvosi 
rendelőben 

NYDOP-5.2.1/A-
20089-0040 
Egészségügyi 
szolgáltatások 
fejlesztése

102/2008.

29.995.448.-Ft

Nem nyert 2.999.545.-Ft A pályázat várható elbírálása 2008. 
december.

Szentgotthárdi Városi 
Gondozási Központ 
alapszolgáltatásainak 
javítása

NYDOP-2008-5.1.1/A 166/2008.

31.616.571.-Ft A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

3.161.657.-Ft A pályázat várható elbírálása 2008. 
december.

Kistérségi közlekedési 
infrastrukturális 
fejlesztések a Rába 
mentén 

NYDOP-3.2.1/B
Közösségi 
közlekedési 
infrastruktúra 
fejlesztése

49.372.159.-Ft

Nem nyert 
Pályázatot a Kistérség készített, de 
a projekt gazda a Csörötnek Község 
Önkormányzata volt. 
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