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Előterjesztés 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. február 24-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Közös igazgatású óvoda és bölcsőde kialakítása

Tisztelt Képviselő-testület!
 

I. ELŐZMÉNYEK

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító bölcsőde működtetésére 2002. évben hozta létre a Tótágas Közalapítványt. 
Az ellátási megállapodás - a 2010. januári képviselő-testületi döntés következtében - 
2010. június 30. időpontig került meghosszabbításra. 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
(Kt.)  48.§-a  megszorítást  hozott  a  közalapítványok  tekintetében  (Át.  1.§  (3) 
bekezdés):  „Ha  törvény,  vagy  önkormányzati  rendelet  eltérően  nem  rendelkezik,  
kötelező  egy  éven  belül  kezdeményezni  a  megszüntetést,  ha  a  közalapítvány 
vagyonán  belül  az  államháztartáson  kívüli  bevétel  –  így  különösen:  juttatás,  
adomány – aránya (a működés megkezdésének évét nem számítva) két éven át 80  
% alatti”. Mivel a Tótágas Közalapítvány tekintetében az elvárt saját források aránya 
ehhez  képest  nagyságrendekkel  alacsonyabb,  a  bevételei  elsősorban  állami  / 
önkormányzati  forrásból  származnak,  2011.  január  01.  időponttól  megjelenik  a 
megszüntetés kezdeményezésének kötelezettsége. 

A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen határozat született arról is, hogy a 3 éven aluli 
gyermekek  napközbeni  ellátását  biztosító  bölcsődét  2010.  július  01.  időponttól 
költségvetési szervként, közös igazgatású intézményként a Játékvár Óvodával kell 
működtetni.  A már működő költségvetési szervhez csatolt  feladatellátás mellett  az 
alábbi érvek kerültek felsorakoztatásra:

 A 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
2009. évi CIX. Törvény alapján az óvodai felvétel lehetősége két és fél éves 
kortól válik lehetővé a következő, 2010. szeptemberétől induló nevelési évtől. 
A két  intézmény  közötti  átjárhatóság  biztosított  és  folyamatos  lenne,  több 
férőhelyet lehetne biztosítani a bölcsődében, és a kisebb korosztálynak nem 
kellene sorban állni és várni a megüresedett helyekre.

 Közös  igazgatású  intézményként  átmenetileg  megoldódna  az  óvoda  azon 
problémája, hogy nincs tornaszobája. Azért csak átmenetileg, mert a 19/2002. 
(V.8.)  OM  rendelet  a  közoktatási  intézmények  elhelyezésének  és 
kialakításának  építészeti-műszaki  követelményeiről  az  óvodai  tornaszoba 
legkisebb  méretét  60  m2-ben  határozza  meg.  (fontos:  nem  hely-,  hanem 
pénzhiány miatt nincs az óvodának tornaszobája). A bölcsődében a 0-3 éves 
kisgyermekkornak megfelelő tornaszoba áll a gyermekek rendelkezésére, kis 



létszámú óvodai csoportokkal, csoportbontásokkal átmenetileg hasznosítható 
lenne az óvodának is. Sőt, további kis helyiségeket lehetne kialakítani, ahol az 
egyes szakértői vélemények alapján a gyermekek egyéni fejlesztését lehetne 
végezni  (fejlesztő  szobák).  (A bölcsőde  épületében  jelenleg  is  két  óvodai 
csoport kap helyet.)

 Pályázati lehetőségek kihasználása, előnyösebb finanszírozási mutatók. 

II. A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZÜNTETÉSE

A közalapítványok területét 2006. augusztus 24. előtt a Ptk. 74/G§-a szabályozta. 
Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  egyes  kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. Törvény (Át.) hatályon kívül helyezte 
a Ptk. közalapítványokra vonatkozó 74/G.§-át.  Az Át. 1.§ (4) bekezdése alapján a 
közalapítványt a bíróság nemperes eljárásban akkor is megszünteti, ha az alapító 
ezt arra hivatkozással kéri, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon 
vagy más szervezeti  keretben hatékonyabban megvalósítható. A fenti jogszabály 
(5) bekezdése rendelkezik arról is, hogy a közalapítvány megszűnése esetén  az 
alapító  köteles  a  megszűnt  közalapítvány vagyonát  -  a  hitelezők  kielégítése 
után - a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani,  és erről a 
nyilvánosságot  megfelelően  tájékoztatni.  E  kötelezettsége  teljesítése  során  az 
alapító  a  megszűnt  közalapítvány  jogi  személyiséggel  rendelkező  szervezeti 
egységét saját alapítású költségvetési szervvé alakíthatja át a költségvetési szerv 
alapítására  vonatkozó  szabályok  megfelelő  alkalmazásával.  (PTK 74/B. (3):  Az 
alapító  az  alapító  okiratban  az  alapítvány  szervezeti  egységét  jogi  személynek 
nyilváníthatja,  ha a szervezeti  egységnek önálló ügyintéző és képviseleti  szerve  
van,  valamint,  ha  rendelkezik  a  működéséhez szükséges,  az  alapítvány céljára  
rendelt vagyonból elkülönített vagyonnal). 

A 2006. évi LXV. törvény (Át.) 1.§ (2) kimondja azt is, hogy az Át. hatálybalépése 
előtt nyilvántartásba vett közalapítvány működésére a Ptk. alapítványra vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni – az új jogszabályban foglalt eltérésekkel. Ez alapján 
( PTK 74/A.) a közalapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A törlésre 
megfelelően  alkalmazni  kell  az  alapítvány  nyilvántartásba  vételére  vonatkozó 
szabályokat, tehát  a közalapítvány bírósági nyilvántartásban való törléséről – 
az alapító által benyújtott kérelem alapján - a közalapítvány székhelye szerint 
illetékes megyei bíróság határoz, nem peres eljárás keretei között.

A  fentiek  alapján  a  Tótágas  Közalapítvány  megszüntetését  és  ezzel  a 
nyilvántartásból  való  törlését  a  Vas  Megyei  Bíróságnál  kell  kezdeményeznie  az 
alapítónak, vagyis Szentgotthárd Város Önkormányzatának. A kuratórium elnöke és 
tagjai  a bíróság jogerős megszüntető végzéséig viselik a tisztségüket és látják el 
feladataikat.  Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. 
(VI.  13.)  IM  rendelet  tartalmazza  a  megszüntetéssel  kapcsolatos  konkrét, 
adminisztratív teendőket. 
Az átszervezés során az igényelt  támogatás 2010.  július 01.  időponttól  esedékes 
részéről  az  lemondásához  pedig  kezdeményezni  kell  a  működési  engedély 



visszavonását (Körmend Város Jegyzőjénél). Alapítványnak a negyedévet követően, 
áprilisban le kell mondania - az állami támogatás
A Tótágas  Közalapítvány  a  Költségvetési  Törvény  alapján  állami  támogatásban 
részesült.  

III. A  KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNYRŐL

A Képviselő-testületet a legutóbbi ülésén hozott határozatával arról döntött, hogy a 3 éven 
aluli gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődét, valamint a Játékvár Óvodát 2010. 
július 01. időponttól közös igazgatású intézményként tervezi továbbműködtetni.

A közös igazgatású intézménnyel nem új intézményt alapítunk, hanem a meglévő intézményt 
(Játékvár  Óvoda)  feladatait  bővítjük,  illetve  a  meglévő  intézményben  hozunk  létre  2 
intézményegységet: egy óvodai- és egy bölcsődei intézményegységet.  A közoktatásról szóló 
1993.  évi  LXXIX.  törvény 33.  §  (1)  alapján  többcélú  intézmény  lehet közös  igazgatású 
közoktatási intézmény. A (2) bekezdés alapján többcélú intézmény akkor létesíthető, ha a 
létesítés  és  a  működés  anyagi,  tárgyi,  technikai  és  személyi  feltételei valamennyi 
feladat ellátásához biztosítva vannak  (az óvoda-bölcsőde közös igazgatású közoktatási 
intézménnyé  történő  átszervezéséhez  a  meglévő  feltételek  adottak  és  a  törvényes 
működéshez elegendőek). A (4) bekezdésben olvashatunk arról, hogy a közös igazgatású 
közoktatási  intézmény  szervezeti  és  szakmai  tekintetben  önálló  intézményegységek 
keretében  különböző  típusú  közoktatási  intézmények  feladatait  látja  el.  A  közös 
igazgatású közoktatási intézményben a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, - a törvény 
121.  §  (1)  bekezdésének 25.  pontjában felsorolt  -  nem közoktatási  tevékenységet  ellátó 
intézményegység is működhet. A 121.§ (1) 25. a  nevelő és oktató munkához kapcsolódó, 
nem közoktatási tevékenységek között említi a bölcsődei ellátást is. Feladatunk lesz tehát a 
Játékvár Óvodán belül  önálló óvodai és bölcsődei  intézményegységek kialakítása

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 11. § 
(1)  bekezdése  szerint  a  költségvetési  szerv  átalakítása  történhet  egyesítéssel  vagy 
szétválasztással. Az egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás. A (2) bekezdés szerint 
beolvadás esetében a beolvadó költségvetési  szerv megszűnik,  és jogutódja az átvevő 
költségvetési szerv. Ugyanakkor: a közalapítvány nem költségvetési szerv. 

A Magyar Államkincstár szakembere szerint sincs szükség új intézmény létrehozására és a 
Játékvár Óvoda megszüntetésére, annak ellenére sem, hogy például az átszervezés érinti 
majd  az  intézmény  eddigi  nevét  is,  helyette  várhatóan  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde név kerül adásra.

Miután ez természetesen olyan intézményátszervezésnek minősül,  amely érinti  az  óvoda 
alapító  okiratát  is,  a  végleges  döntés  meghozatala  előtt  a  jogszabályban  meghatározott 
véleményeztetési eljárásokat le kell folytatni. A Tótágas Közalapítvány megszüntetésének 
kezdeményezési kötelezettségéről fentebb már írtunk. Az óvoda kapcsán pedig a  tervezett 
szervezeti  átalakítás  várhatóan  nem  jelent  az  óvodai  szolgáltatást  igénybevevő 
gyermekeknek  /  szülőknek  hátrányt,  vagy  többlet-terhet,  sőt,  éppen  ellenkezőleg. A két 
intézményegység szakmailag teljes önállóságot kap, és a jelenleg működő óvodát helyiség 



használati- és szakmai szempontból csupán előnyösen érinti az átszervezés. A létrejövő új, 
közös  igazgatású  közoktatási  intézmény,  az  óvodához  tartozó  bölcsődével,  a  rönöki, 
gasztonyi,  magyarlaki,  csörötneki tagóvodákkal az óvodának jelent többletfeladatot, illetve 
többlet-terhet,  részben  a  csatolt  nem  közoktatási  tevékenységgel,  részben  a  különböző 
településeken  működő  tagóvodákkal.  A  tervezett  új  intézmény  összesen  15  óvodai 
csoporttal,  s  4  bölcsődei  egységgel,  73  alkalmazottal  működik  majd!  A  15  csoportos 
óvodában a jelenlegi technikai létszám 2 fő ügyviteli dolgozó, s egy fő konyhai alkalmazott 
(Gasztony). A szervezeti struktúra, az ellátandó feladatok nagysága alapján az új többcélú 
intézményben  a  közoktatási  törvényben  ajánlott,  meghatározott  további  foglalkoztatási 
lehetőség (5.51 fő) figyelembe vételével az óvoda vezetőjének kifejezett kérésére,  legalább 
további másfél (egy teljes munkaidős, s egy részmunkaidős) fő foglalkoztatása indokolt és 
feltétlenül szükséges a feladat ellátásához. 

Az óvoda bölcsődével történő tervezett összevonása kapcsán is – mint közös igazgatású 
közoktatási intézmény –  alapdokumentumainak átdolgozására lesz szükség. A bölcsőde 
szervezeti  és  szakmai  tekintetben  önálló  intézményegységként  fog  működni.  A jelenlegi 
óvodai  házirend  és  helyi  nevelési  program  tartalma  valószínűleg  az  újonnan  létrejövő 
intézmény  számára  is  többnyire  megfelelő  lesz,  bár  a  bölcsőde  specifikumait  is 
természetesen meg kell fogalmazni majd, úgy hogy a két intézmény tartalmi szabályozóinak 
dokumentumai egymásra épüljenek e dokumentumban. 

Az  intézményátszervezésről  szóló  végleges  döntést  követően  az  alábbi  dokumentumok 
elkészítése / módosítása szükségesek: 

 nevelési  program  összehangolása;  bölcsőde  szakmai  programjának  elkészítése 
(szakértői vélemény és fenntartói jóváhagyás szükséges) 

 alapító Okirat módosítása, fenntartói jóváhagyása 
 működési  engedély  kérése a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 

szolgáltatótevékenység  engedélyezéséről,  valamint  a  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi  vállalkozói  engedélyről  szóló  259/2002.  (XII.  18.)  Korm.  rendelet 
értelmében  ->  a  3.§  (2)  bekezdés  alapján  a  működést  engedélyező  szerv 
gyermekjóléti  szolgáltatás és gyermekek napközbeni  ellátása esetén a szolgáltató 
székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője,

 a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosítása,  társult 
önkormányzatok  képviselő-testületei  általi  jóváhagyása  (mivel  az  intézmény 
fenntartója a Többcélú Kistérségi Társulás lesz)

 az  intézmény  gyermekeket  érintő  esélyegyenlőségi,  egyenlő  bánásmód 
programjának kiegészítése, fenntartói jóváhagyása, (mint a nevelési program része)

 intézményi éves munkaterv (2010/2011) 
 munkarend 
 bölcsődei dolgozók munkaköri leírása 
 SZMSZ módosítása, fenntartói jóváhagyása 
 házirend módosítása, fenntartói jóváhagyása

Munkavállalók átvétele



A Tótágas Közalapítvány jelenleg a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatja az 
alkalmazottait.  Az  átszervezést  követően  az  átszervezett  intézmény  a 
Közalapítvány valamennyi dolgozóját - ugyanolyan feltételek mellett - átveszi, 
és  közalkalmazotti  jogviszony  keretében  folytatják  tovább  a  munkájukat.  Erre  a 
Munka  Törvénykönyve  lehetőséget  is  ad.  A közalkalmazotti  jogviszony  keretében 
történő továbbfoglalkoztatás számottevő többletköltséget nem jelent majd a fenntartó 
számára, hiszen a Tótágas Közalapítvány létrehozásakor meghatározásra került: a 
közalkalmazotti feltételekkel kerülnek foglalkoztatásra a bölcsőde alkalmazottai.  

Étkeztetés biztosítása:

A közös  igazgatású  intézményben  megoldásra  váró  feladat  lesz  az  étkeztetés 
biztosításának  összehangolása.  Jelenleg  nem  egységes  a  két  intézményben  a 
szolgáltatás, a bölcsődének saját konyhája van, az óvoda pedig az ELAMEN Zrt-től 
vásárolja  a  szolgáltatást.  A  közös  igazgatású  intézménnyé  történő  átalakulást 
követően a bölcsőde kapcsán is vásárolt  szolgáltatásról  beszélhetünk majd, ezzel 
kapcsolatban  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárást  kell  majd 
lebonyolítani. Az eljárás során a konyhai dolgozók átvétele fontos tárgyalási alap kell 
legyen.

Határozati javaslat:
 
1.1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a Tótágas 
Közalapítvány alapítója - a 2006. évi LXV. tv. 1. § (3) bekezdése alapján kéri a Vas 
Megyei Bíróságtól a Tótágas Közalapítvány (9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos u. 
16.) 2010. június 30. nappal történő megszüntetését. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket 
tegye meg, a megszüntetésről és az ezzel kapcsolatos intézményi átszervezésről a 
nyilvánosságot a helyi sajtó útján, illetve a város portálján keresztül tájékoztassa. A 
Képviselő-testület megköszöni a Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság eddig végzett 
munkáját.  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  megszűnő 
Közalapítvány kuratóriumi elnökét a határozati javaslatban foglaltakról értesítse.
Határidő: a megszüntetésre: 2010. június 30. 
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester
                Dr. Gábor László irodavezető 

1.2.) A Képviselő-testület felkéri a kuratórium elnökét, hogy: 
 a  határozat  1.  pontjában  foglaltakra  tekintettel  új  kötelezettségeket  a 

Közalapítvány nevében ne vállaljon, a folyamatban lévő ügyeket rendezze, a 
tartós jogviszonyok megszűnéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg,

 készítse el a Közalapítvány pénzügyi és szakmai záróbeszámolóját. 
Határidő:  értesítésre: azonnal 
Felelős:   Dr. Gábor László irodavezető 

2.1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Játékvár Óvoda 
feladatkörének bölcsődei  feladatellátással  történő kibővítését  tervezi  az intézmény 



többcélú, közös igazgatású közoktatási intézménnyé történő átszervezésével, 2010. 
július 01. időponttól. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
a  Társulás  munkaszervezetét,  hogy  az  intézmény  létrejöttéhez  szükséges 
dokumentumok előkészítéséről, továbbá az intézményátszervezéshez szükséges, a 
jogszabályok által előírt vélemények beszerzéséről gondoskodjon.
Határidő: legkésőbb a 2010. áprilisi testületi / Társulási Tanácsi ülés
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

2.2.) A Képviselő-testület a Tótágas Közalapítvány vagyonát – a hitelezők kielégítése 
után  –  a  2.1.)  pontban  meghatározott  módon  létrehozandó  közös  igazgatású 
intézmény keretén belül  létrehozandó bölcsődei  intézményegység részére adja át 
azzal,  hogy  az  intézmény  köteles  az  átadott  vagyont  a  megszűnt  közalapítvány 
alapító okiratában meghatározott célokhoz hasonló célokra fordítani. 
Határidő: 2010. július 01.
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető

2.3.) A  Képviselő-testület  arra  kéri  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  tag 
önkormányzatait, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodást az 
alábbiak szerint módosítsák, azzal, hogy a Társulási Megállapodás módosítása csak 
a  végleges  fenntartói  és  alapítói  döntéshozatalok  egyező  tartalma  esetén,  2010. 
július 01. időpontban lép hatályba:

A Társulási Megállapodás III/B., Ágazati feladatok fejezetén belül a Gyermek- és  
ifjúságvédelmi  feladatok  címet  “Gyermekjóléti  és  ifjúságvédelmi  feladatok”  –ra 
módosítja azzal, hogy alatta felsorolt feladatok kiegészülnek az alábbi ponttal:
6.) A Társulás a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátásáról a Játékvár Óvoda  
és Bölcsőde intézmény fenntartásával gondoskodik a kistérség területén.

Határidő: 2010. március 31.
Felelős:  Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. február 16.

                                                                                                         Viniczay Tibor
                                                                                                          polgármester

Ellenjegyezem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésre

Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár 2010. évi munkaterve

Tisztelt Képviselő-testület!

A Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  éves  munkatervének  elfogadása  a  képviselő  –  testület 
hatásköre – ez minden évben visszatérő napirendi pont. A városi könyvtár az elmúlt évben is 
magas szakmai színvonalon végezte a munkáját az akkor elfogadott munkaterv alapján. Több 
szakmai vizsgálat is alátámasztotta ezt és igen pozitív volt a vizsgálati eredmény. 
A Móra Ferenc városi Könyvtár  igazgatója a mellékelt 2010. évi munkatervet elkészítette, 
melynek jóváhagyását kéri a Tisztelt Testülettől. A munkaterv részletesen tartalmazza a 2010. 
évi cselekvési programot határidőkkel és felelősökkel együtt, az alábbi főbb területeken:

1. A működés fizikai feltételeinek javítása
2. Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek kialakítása
3. A  könyvtárak  oktatási-képzési  szerepének  növelése  az  életen  át  tartó  tanulás 

színhelyeként
4. Az  olvasáskultúra  fejlesztését,  a  könyvtári  szolgáltatások  népszerűsítését,  új 

társadalmi  csoportok  bevonását  célzó  helyi  programok,  kampányok  kialakítása  az 
iskolai és a megyei közkönyvtárakkal partnerségben

5. A könyvtári szolgáltatások hatékonyságának növelése
6. A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás biztosítása
7. A mozgókönyvtári ellátás fejlesztése

Olvasószolgálatos könyvtárosok: 2 fő a felnőtt részlegben (a kölcsönzés mellett feldolgozó 
munkát  is  ellátva),  1-1  fő  a  folyóirat-olvasóban  és  a  médiatárban  (a  gyarapítási  és  a 
mozgókönyvtári  feladatokat  is  ellátva),  1  fő  a  gyermekkönyvtárban  (három  délelőtt  a 
folyóirat-olvasóban  olvasószolgálati  feladatokat  ellátva),  1  fő  fiókkönyvtáros  (a  négy 
fiókkönyvtár összes feladatát ellátva, 1 délelőtt a központi hírlapolvasóban olvasószolgálati 
feladatot ellátva), 1 fő könyvtárvezető.

Az intézményvezető tájékoztatása alapján a könyvtáros munkatársak a napi teendőik mellett 
szakmai, informatikai és nyelvi képzéseken (a TÁMOP pályázati konstrukcióban), akkreditált 
könyvtáros  szakmai  képzéseken  a  Könyvtári  Intézetben,  akkreditált  könyvtáros  szakmai 
képzések a Berzsenyi Könyvtárban vesznek részt. Továbbá az ellátórendszeri könyvtárosok 
számára szakmai segítséget nyújtanak, alkalmi továbbképzéseket szerveznek

A Képviselő-testület felkérése alapján várhatóan az iskolai könyvtári feladatokra is fel kell 
készülnie  az  intézménynek:  alapdokumentumok,  szabályzatok  megismerése,  a  pedagógiai 
programok  megismerése,  az  iskolai  könyvtár  gyűjteményének,  szolgáltatási  rendjének, 
könyvtár-pedagógiai feladatainak megismerése is a 2010. év feladatába tartozhat.



A részletes munkatervi feladatok mellett a határidő és a felelős személye is meghatározásra 
került.

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy a munkatervet megismerni, annak elfogadásáról 
dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár  2010.  évi  munkatervét  az 1.  számú melléklet  szerint  jóváhagyja.  Felkéri  az 
intézmény igazgatóját a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató

B. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
2010. évi az 1. számú melléklet szerint, az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá:……………
…………………………………………………………………………………… Felkéri az 
intézmény igazgatóját a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató

Szentgotthárd, 2010. február 10.

     Dr. Gábor László
            irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. számú melléklet

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

M U N K A T E R V

2010.



Szentgotthárd, 2010. február 9.

A könyvtár cselekvési programja 2010-ben

1. A működés fizikai feltételeinek javítása

1.1.  Világítás-korszerűsítés  a  Folyóirat-olvasó  és  médiatár  részlegben  a  TIOP  pályázat 
forrásából
1.2. Technikai fejlesztés a központi könyvtár részlegeiben és a fiókkönyvtárakban pályázati 
forrásból
1.3.  Az  esélyegyenlőség  jegyében  szoftverbeszerzés,  piktogramok  elhelyezése  pályázati 
forrásból 

2. Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek kialakítása 

2.1. Online könyvtári szolgáltatások megvalósítása, csatlakozás a Vas Megyei Könyvtári 
Portálhoz
2.2. Az IKT infrastruktúra-fejlesztése szolgáltatásbővítésre

Helyi katalógushasználat lehetőségeinek bővítése 
Helyismereti szolgáltatások bevezetése

2.3. Fogyatékkal élők számára szolgáltatásbővítés, az esélyegyenlőség javítása
2.4. Retrospektív állománykonverzió megvalósítása (beleértve a gimnázium könyv-, a 
zeneiskola kottagyűjteményét), az adatbázis szolgáltatása a megyei Szikla szerveren
2.5. Többnyelvű interaktív könyvtári honlap üzembe helyezése
2.6. A hálózati szolgáltatások kiterjesztése

3. A könyvtárak oktatási-képzési szerepének növelése az életen át tartó tanulás 
színhelyeként 

3.1. A tanulást támogató tartalmakhoz és információkhoz történő hozzáférés érdekében a 
könyvtár információs és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése.
3.2. Az életen át tartó tanulás támogatása különböző programokkal, intézményekkel, civil 
szervezetekkel való partnerségben
3.3. Az olvasási és a digitális kompetenciák fejlesztése használóképző tanfolyamok 
szervezésével

4. Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új 
társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása az 
iskolai és a megyei közkönyvtárakkal partnerségben



4.1. Olvasótáborok szervezése különböző csoportok számára
4.2. Rejtvényfüzet-pályázatok lebonyolítása Vas megyei könyvtárakkal partnerségben
4.3. Író-olvasó találkozók szervezése
4.4. Hagyományos gyerekkönyvtári programok, versenyek kiterjesztése a kistérségre, a 
külföldi partneriskolákra
4.5. Könyvtári szolgáltatás-népszerűsítő kiadvány készítése
4.6. Iskolai és óvodai csoportok számára tanórán kívüli programok szervezése
4.7. Együttműködés kialakítása közoktatási intézményekkel a nevelés-oktatás tanórán kívüli 
formáinak megvalósítása érdekében 

5. A könyvtári szolgáltatások hatékonyságának növelése

5.1. A könyvtáros munkatársak szakmai továbbképzésével az információs és könyvtáros 
kompetenciák fejlesztése
5.2. A munkakörök átszervezése a hatékonyabb munkaidő-kihasználás érdekében
5.3. Forgalomelemzés, kölcsönzési intenzitás elemzése, a beszerzett dokumentumok 
hasznosulásának elemzése
5.4. A könyvtári programok kiterjesztése a kistérség településeire, partnerség az oktatási 
intézményekkel, civil szervezetekkel
5.5. Helyismereti kutatómunka megalapozása önkéntesekből szerveződő klub szervezésével

6. A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás biztosítása

6.1. Rádiós internet-csatlakozás kiépítése Jakabházán, Farkasfán és Rábatótfaluban
6.2. Számítógépek telepítése az olvasók számára 
6.3. A nyomtatás, másolás, szkennelés lehetőségének biztosítása 

7. A mozgókönyvtári ellátás fejlesztése

7.1. A kistelepülések könyvtári szolgáltatóhelyeinek fokozott segítése
7.2. A nyitva tartás ellenőrzése, a forgalmi adatok figyelemmel kísérése
7.3. Olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása a kistérség könyvtári szolgáltatóhelyein
7.4. A dokumentumválaszték bővítése a csereállomány intenzívebb mozgatásával, a központi 
könyvtár gyűjteményének kiajánlásával



Munkatervi feladatok 2010-ben

I. Épület, technika, személyzet, pénzügyi források, a könyvtár működése

1. Épület

Az  épület-karbantartás  szükséges  feladatainak  elvégzése  a  Közszolgáltató  Vállalat 
karbantartási terve alapján.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Molnár Piroska

A központi fűtés és a gázkazánok éves karbantartása
Határidő: 2010. szeptember
Felelős: Molnár Piroska

A tűzoltó készülékek ellenőrzése, cseréje
Határidő: 2010. április, október
Felelős: Horváth Tiborné

Világosítás-korszerűsítés a folyóirat-olvasó és médiatárban
Határidő: 2010. július
Felelős: Molnár Piroska

Szabványossági ellenőrzések (technikai eszközök érintésvédelmi felülvizsgálata)
Határidő: 2010. november
Felelős: Horváth Tiborné

2. Technika, bútorzat

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

Az  információs  infrastruktúra  technikai  feltételeinek  javítása,  IKT-eszközök  beszerzése  a 
központi könyvtár részlegeiben
Határidő: 2010. április-augusztus
Felelős: Molnár Piroska

Bútorbeszerzés a folyóirat-olvasó és médiatárban a TÁMOP pályázat forrásából: CD, DVD 
ajánlók,  folyóirat-ajánló  szekrények,  a  helyismereti  gyűjtemény  tárolása  és  szolgáltatása 
számára könyvespolcok és számítógépasztalok beszerzése.
Határidő: 2010. II. félévtől
Felelős: Molnár Piroska



A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás technikai feltételeinek megvalósítása
Rádiós internet-csatlakozás kiépítése a fiókkönyvtárakban
Számítógépek telepítése az olvasók számára 
A nyomtatás, másolás, szkennelés lehetőségének biztosítása 
Határidő: 2010. július-augusztus
Felelős: Molnár Piroska

3. Személyzet

A  könyvtáros  álláshelyeken  dolgozók  munkabeosztásával,  munkaköri  feladatainak 
meghatározásával  a  lehető  legnagyobb  hatékonyság  elérése.  Munkakör-  és  munkaidő-
átcsoportosítással a munkaidő jobb kihasználása.
Olvasószolgálatos könyvtárosok: 2 fő a felnőtt részlegben (a kölcsönzés mellett feldolgozó 
munkát  is  ellátva),  1-1  fő  a  folyóirat-olvasóban  és  a  médiatárban  (a  gyarapítási  és  a 
mozgókönyvtári  feladatokat  is  ellátva),  1  fő  a  gyermekkönyvtárban  (három  délelőtt  a 
folyóirat-olvasóban  olvasószolgálati  feladatokat  ellátva),  1  fő  fiókkönyvtáros  (a  négy 
fiókkönyvtár összes feladatát ellátva, 1 délelőtt a központi hírlapolvasóban olvasószolgálati 
feladatot ellátva), 1 fő könyvtárvezető
Határidő: 2010. február 1.
Felelős: Molnár Piroska

A könyvtáros munkatársak szakmai, informatikai és nyelvi képzése (a TÁMOP pályázati 
konstrukcióban)
Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Könyvtári Intézetben
Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Berzsenyi Könyvtárban
Nyelvi képzések
Határidő: 2010. II. félév
Felelős: Molnár Piroska

Az  ellátórendszeri  könyvtárosok  szakmai  segítése,  alkalmi  továbbképzések  szervezése. 
Helyszíni segítségnyújtás a könyvtári szolgáltatóhelyeken heti rendszerességgel
Határidő: folyamatos, hetente keddi napokon
Felelős: Kovács Erzsébet

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

Közcélú  munkavállaló  foglalkoztatása  a  technikai  feladatok  segítésében,  szakképzett 
könyvtáros irányítása mellett:
- vonalkódolás
- raktárrendezés, dokumentumok visszaosztása
- fénymásolás, rejtvényfüzetek összefűzése
- felszólítások borítékolása
- jelzetek javítása
- adminisztrációs teendők a leltározásnál
Határidő: 2010. február 1-jétől december 10-ig
Felelős: Molnár Piroska



4. A könyvtár gazdálkodása

A könyvtár  költségvetésének  tervezése,  egyeztetés  a  pénzügyi  irodával.  A kiadások  és 
bevételek  figyelemmel  kísérése,  részvétel  a  kontroll-rendszerben,  a  gazdálkodáshoz 
kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása, önköltség-számítás
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska

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

Döntés  a  szolgáltatások  fejlesztéséről,  új  szolgáltatások  bevezetéséről,  illetve  leépítéséről 
szükséglet-elemzés alapján. A nyitva tartás és a szolgáltatási díjak újragondolása
Határidő: 2010. október
Felelős: Molnár Piroska

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

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

  Horváth Tiborné

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

  Molnár Piroska

5. A könyvtár működése

Személyzeti munka

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

Felelősök kijelölése az egyes szakmai területeken.
Gyarapítás: Mátrainé B. Erika
Feldolgozó tevékenység, felnőtt olvasószolgálat: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina
Hírlapolvasó: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet



Kistérségi feladatok: Kovács Erzsébet
Fiókkönyvtárak: Bedi Beatrix
Gyermekkönyvtári feladatok: Máthé Andrea

Törvényességi feladatok

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

Szabályalkotási tevékenység

Munkaköri leírások módosítása
Határidő: 2010. február 1.
Felelős: Molnár Piroska

Az SZMSZ módosítása
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Molnár Piroska

Könyvtárhasználati szabályzat kidolgozása 2011-re
Határidő: 2010. november 10.
Felelős: Molnár Piroska

Szakmai  szabályzatok,  belső  szabályok  (kölcsönzési,  gyűjteménygyarapítási,  adatgyűjtési, 
adatrögzítési, számítógép- és internet-használati) aktualizálása
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Kölcsönzési, gyűjtőköri: Mátrainé B. Erika
Katalogizálás, adatbázis-építés: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina
Mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek szabályzatai: Kovács Erzsébet

A könyvtárban folyó szakmai tevékenység szervezése, ellenőrzése

A könyvtár szakmai programjának elkészítése. 
Határidő: 2010. február 10.
Felelős: Molnár Piroska
Olvasószolgálat: Mátrainé B. Erika, Hegedűsné B. Krisztina
Gyermekrészleg: Máthé Andrea
Feldolgozó tevékenység: Horváth Tiborné
Fiókkönyvtárak: Bedi Beatrix
Kistérségi feladatok: Kovács Erzsébet



A munkatervi  és  távlati  feladatok  megvalósulásának  ellenőrzése,  minőségének  értékelése. 
Forgalomelemzés,  kölcsönzési  intenzitás  elemzése,  a  beszerzett  dokumentumok 
hasznosulásának elemzése
Határidő: félévente
Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika

Az előző év értékelése, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése.
Határidő: 2010. március
Felelős: Molnár Piroska

A továbbképzési támogatás elszámolása 2009-ről
Határidő: 2010. február 20.
Felelős: Molnár Piroska

A kistérségi szolgáltatóhelyek működésének értékelése
Határidő: 2010. március
Felelős: Molnár Piroska, Kovács Erzsébet

A könyvtár 2011. évi költségvetésének tervezése
Határidő: 2010. november
Felelős: Molnár Piroska

Felkészülés az iskolai könyvtári feladatokra. Alapdokumentumok, szabályzatok megismerése, 
a  pedagógiai  programok  megismerése,  az  iskolai  könyvtár  gyűjteményének,  szolgáltatási 
rendjének, könyvtár-pedagógiai feladatainak megismerése.
Határidő: 2010. december
Felelős: Molnár Piroska

Ügyviteli teendők

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

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

  Molnár Piroska (utalványozás)
              Hegedűsné B. Krisztina (bevételek nyilvántartása, elszámolása)

Statisztikakészítés az előző évi  működésről,  a  gyűjteményről  és  a  forgalomról  a  központi 
könyvtárban, a fiókkönyvtárakban és az ellátórendszeri tagkönyvtárakban.
Határidő: 2010. február 20.
Felelős: Horváth Tiborné
              Kovács Erzsébet
              Molnár Piroska



Kis értékű eszközök selejtezése
Határidő: 2010. május
Felelős: Molnár Piroska

Leltárkészítés a kis- és nagyértékű tárgyi eszközökről
Határidő: 2010. december 20.
Felelős: Molnár Piroska

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

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

Pályázati beszámolók, elszámolások készítése, projektjelentések készítése
Határidő: pályázattól függő
Felelős: Horváth Tiborné (KüM, MNEKK), Molnár Piroska (MSZA, NKA, egyéb működési 
célú pályázatok, TIOP, TÁMOP)

II. Gyűjtemény és szolgáltatások

1. Gyűjteményalakítás és -feltárás

Állományfejlesztés

Az állományfejlesztés elvei:
-  az  igényeknek  megfelelő  gyarapítási  stratégia  a  folyóiratok  rendelésénél  (NKA-ajándék 
folyóiratok rendelésével az előfizetés csökkentése) 
-  az  értékállóság  és  az  aktuális  igények  egyensúlyának  megtartása  (a  Szikla  rendszer 
kölcsönzési adatainak figyelembe vételével)
- a népszerű regények beszerzése kedvezményes áron, postaköltség nélkül online áruházakból 
(Booklin, NetPiac, Könyvellátó, Ingyenkönyv, Alexandra)
- a Szikla gyarapító moduljának alkalmazása a dezideráták gyűjtésében

A dokumentumállomány gyarapításának forrásai:
- költségvetési támogatás
- érdekeltségnövelő támogatás
- mozgókönyvtári normatíva
- pályázati források, egyéb támogatások
- ajándék és csere

Állományfejlesztés 2010-ben a költségvetés függvényében
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika

  Horváth Tiborné (folyóiratok)
  Kovács Erzsébet (kistérség: könyvek)



Állományfeltárás, katalogizálás

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

  Hegedűsné B. Kritsztina (CD-, DVD-dokumentumok)
  Máthé Andrea, Mátrainé B. Erika (folyóiratok érkeztetése)
  Kovács Erzsébet (mozgókönyvtári könyvállomány)

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

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

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

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

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

Az aprónyomtatványok feltárása
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

Retrospektív állománykonverzió megvalósítása a TÁMOP pályázat keretében:

A Vörösmarty  Gimnázium  könyvállományának  retrospektív  feltárása,  rögzítése  a  Szikla 
adatbázisban
Határidő: 2010. II. félévétől
Felelős: Mátrainé B. Erika, Horváth Tiborné

A Takács Jenő Zeneiskola kottagyűjteményének retrospektív feltárása, analitikus rögzítése a 
Szikla adatbázisban
Határidő: 2010. II. félévétől
Felelős: Máthé Andrea, Hegedűsné B. Krisztina

A helyismereti  fotógyűjtemény  egy  részének  retrospektív  feltárása  és  rögzítése  a  Szikla 
fotóarchiváló moduljában
Határidő: 2010. II. félévétől
Felelős: Bedi Beatrix



Állományapasztás

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

Alkalmi törlés a részlegekben: rongálás, természetes elhasználódás, elveszés miatt.
Határidő: 2010. január
Felelős: Horváth Tiborné

  
Tervszerű állományapasztás a felnőtt raktári állományban (szakirodalom)
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Mátrainé B. Erika

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

Állományellenőrzés

Egész gyűjteményre kiterjedő állományellenőrzést tervezünk 2010-ben a központi könyvtár 
gyűjteményeiben.

Kölcsönzés és nyitva tartás mellett:
Helyismereti gyűjtemény
Határidő: 2010. január 
Felelős: Kovács Erzsébet, Horváth Tiborné
Nemzetiségi gyűjtemény, uniós gyűjtemény
Határidő: 2010. március
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet
CD, DVD gyűjtemény
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet
Gyermekkönyvtári gyűjtemények (könyv, dia)
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Máthé Andrea
Felnőtt olvasószobai gyűjtemény
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina

A könyvtár zárva tartása mellett:
Felnőtt kölcsönzési és raktári állomány
Határidő: 2010. július második hete
Felelős: Hegedűsné, Horváthné, Mátrainé, Molnár Piroska
 



Állománygondozás

A fokozott  igénybevétel  folyamatos  állománygondozást  igényel.  A kisebb  javításokat,  a 
jelzetek javítását helyben végezzük el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé, Kovács Erzsébet (folyóiratolvasó és médiatár, különgyűjtemények)

Máthé Andrea (gyermekkönyvtár)
Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina (felnőtt részlegek)
Kovács Erzsébet (kistérségi szolgáltatóhelyek)
Bedi Beatrix (fiókkönyvtárak, folyóirat-raktár)

A helyben nem javítható,  de törlésre nem kerülő könyveket a BDK kötészeti  műhelyében 
köttetjük. Itt végeztetjük a hosszú távú őrzésre szánt folyóiratok köttetését is.
Határidő: 2010. május
Felelős: Kovács Erzsébet

2. Olvasószolgálat, tájékoztatás

2.1. Felnőtt részleg

A részleg általános szolgáltatásai:
- dokumentumkölcsönzés: könyv
-  a  Szikla  integrált  rendszer  kölcsönző  moduljának  kezelése,  a  szükséges  beállítások 
figyelemmel kísérése
- a prézens állomány és az elektronikus dokumentumok helyben használata
- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése
- a saját állományból ki nem elégíthető kérések teljesítése könyvtárközi kölcsönzéssel
- a könyvtárközi kölcsönzési igények összegyűjtése
- tájékoztatás saját állományból, a Szikla adatbázisból, számítógépes adatbázisokból, külső 
hálózati forrásból
- irodalomkutatás
- másolatszolgáltatás nyomtatott dokumentumokból
- szkennelés
- CD-írás
- az internet-használat felügyelete
- elektronikus levelezés
- adatok letöltése és nyomtatása
- szövegszerkesztés, nyomtatás
- a kölcsönzési határidők nyilvántartása
- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása
- a telefonközpont és a fax kezelése
- spirálozás
- a pénztárgép és a bevételek kezelése
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

  Hegedűsné B. Krisztina



Általános tájékoztatás a saját gyűjteményből, adatbázisokból és internet-forrásokból
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

  Hegedűsné B. Krisztina

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

  Horváth Tiborné

Az internet-szolgáltatás nyilvántartása a felnőtt részlegben. Az olvasók segítése, a használat 
regisztrálása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

  Hegedűsné B. Krisztina

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

  
Egyéni internet-használó képzés a felnőtt részlegben
Határidő: igénytől függő
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina

Ingyenes használóképző tanfolyamok szervezése a digitális írástudás elsajátítására, 
fejlesztésére
Határidő: 2010. II. féléve
Felelős: Molnár Piroska
              Hegedűsné B. Krisztina

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

Részvétel  az  olvasótábori  programokban.  Programkínálat  a  felnőtt  részlegben  az 
olvasótáborok ideje alatt
Határidő: 2010. június, augusztus
Felelős: Horváth Tiborné

  Hegedűsné B. Krisztina

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



Érettségire felkészítő foglalkozások könyvtári ismeretekből, információkeresésből
Határidő: igény szerint folyamatosan
Felelős: Mátrainé B. Erika

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

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

Megyetörténeti vetélkedőn indulócsoportok segítése
Helytörténeti dokumentumok és információk összegyűjtése és szolgáltatása, keresési 
stratégiák tanítása, online forduló megoldása az internet-teremben
Határidő: 2010. január-március
Felelős: Molnár Piroska, Hegedűsné B. Krisztina, Mátrainé B. Erika

Internet Fiesta: Internet korhatár nélkül (ingyenes internethasználat, közösségi portálok, 
hasznos linkek minden korosztálynak) 
Határidő: 2010. március 22-31.
Felelős: Horváth Tiborné

  Hegedűsné B. Krisztina

Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat programjai: A családi olvasás éve
Programok szervezése felnőtteknek
Határidő: 2010. október 4-10.
Felelős: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina

Könyves Vasárnap: Ingyenesség és megbocsátás napja (ingyenes beiratkozás, tartozás törlése, 
selejtezett könyvek ingyen, ingyenes internet-használat)
Határidő: 2010. október 10. 
Felelős: Mátrainé B. Erika

  Hegedűsné B. Krisztina

Könyvajánlók frissítése, könyves hírek, híradások a részleg rendezvényeiről
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

  Hegedűsné B. Krisztina

Kiállítás a felnőtt részlegben az előző év eseményeiről
Határidő: 2010. március
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina

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



Felelős: Hegedűsné B. Krisztina

A Petőfi Irodalmi Múzeum mozgókiállításának szervezése
Határidő: 2010. október-november
Felelős: Horváth Tiborné

Olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása a TÁMOP pályázat keretében

Író-olvasó  találkozók  szervezése  helyi  szerzőkkel,  felolvasó  estek  rendezése  a  felnőtt 
részlegben.
Határidő: 2010. II. félévében
Felelős: Molnár Piroska

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

  Hegedűsné B. Krisztina

Könyvajánlások elhelyezése az OPAC-ban
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika

  Hegedűsné B. Krisztina

2.2. Hírlapolvasó és médiatár

A részleg általános szolgáltatásai:
- dokumentumkölcsönzés:

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

-  a  Szikla  integrált  rendszer  kölcsönző  moduljának  kezelése,  a  szükséges  beállítások 
figyelemmel kísérése
- a prézens állomány és az elektronikus dokumentumok helyben használata
- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése
-  a  saját  állományból  könyvtárközi  kölcsönzéssel  dokumentumok  átkölcsönzése  más 
könyvtáraknak
- könyvtárközi kérések az ODR-ből
- a könyvtárközi kölcsönzéssel járó adminisztrációs és postázási feladatok ellátása
- tájékoztatás saját állományból, a Szikla adatbázisból, számítógépes adatbázisokból, külső 
hálózati forrásból
- irodalomkutatás
- fénymásolás a helyismereti gyűjteményből
- nyomtatás, szkennelés
- az olvasók segítése az elektronikus információszerzésben
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet, Máthé Andrea, Bedi Beatrix 



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

Könyvek és folyóiratok kötésre való előkészítése, köttetés utáni szerelése.
Határidő: 2010. május
Felelős: Kovács Erzsébet

Ismertetők  készítése  nyomtatott  formában  az  új  beszerzésekről  a  nem  hagyományos 
dokumentumok körében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika

DVD- és CD-ajánlók elhelyezése az OPAC-ban
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika

Toplistás filmek, zenék, olvasói vélemények megjelenítése a médiatárban
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika

2.3. Különgyűjtemények 

Helyismereti gyűjtemény

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

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

  Horváth Tiborné

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

Helyismereti cikk-katalógus építése a Szikla adatbázisban retrospektív módon a Vas Népéből 
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea



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

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

Helyismereti  tartalomszolgáltatás nyomtatott és elektronikus formában. Tartalomjegyzékek, 
repertóriumok készítése, adatbázis-építés a helyi jelentőségű cikkekből:
- Önkormányzati Közlöny
- Rábavidék
- Szentgotthárdi Hírek
- Neue Zeitung
- Testületi jegyzőkönyvek
- Önkormányzati rendeletek
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska

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

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

Európai Uniós Sarok

Az Uniós Sarok népszerűsítése a helyi médiában 
Az Uniós Sarok propagálása PR-eszközökkel:

- plakát
- rövidfilm
- médiák
- ajándéktárgyak
- egyéb promóciós eszközök

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

Szervezett és nem szervezett oktatáshoz kapcsolódó tevékenység:
- könyvtárhasználati óra
- ismeretterjesztés CD-ROM segítségével
- ifjúsági katasztrófavédelmi versenyre való felkészítés és részvétel
- vetélkedők, közösségi programok szervezése diákoknak

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné



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

Tájékoztatás az Európai Unió kínálta lehetőségekről, programokról, internetes portálokról a 
részleg számítógépein. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika

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

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

Öt éve az Európai Unióban című karikatúra-kiállítás megszervezése
Határidő: 2010. április 12. – május 3.
Felelős: Horváth Tiborné

Uniós Napok a könyvtárban: előadások, foglalkozások az Unió jegyében
Határidő: 2010. szeptember-október
Felelős: Horváth Tiborné

Nemzetiségi különgyűjtemények

A gyűjtemény gyarapítása

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

A gyűjtemény szolgáltatása

A hírlapolvasóban elhelyezett gyűjtemény rendelkezésre bocsátása:
- dokumentumkölcsönzés
- helyben használat
- könyvtárközi kölcsönzés
- tájékoztatás
- előjegyzés
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet 

  Mátrainé B. Erika



2.4. Gyermekrészleg

A részleg általános szolgáltatásai

 - dokumentumkölcsönzés
 könyv

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

Olvasásnépszerűsítő programok a TÁMOP pályázat keretében

Foglalkozások,  rendezvények  szervezése  a  gyermekkönyvtárban  és  más  helyszíneken  a 
könyvtárhasználat népszerűsítésére, az irodalmi és egyéb művészeti értékek közvetítésére, a 
szabadidő hasznos eltöltésére:
- könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása
- könyvtári tanórák tartása adott témakörökhöz
- író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások szervezése
- mese- és játékfoglalkozások kisiskolásoknak, bábelőadások, meseposztócska
- kézműves foglalkozások szervezése alkalmanként

- agyagozás
- tűzzománc
- foglalkozások szalvétatechnikával
- gipszöntés
- textilfestés
- mézeskalács díszítés
- ajándékkészítés különböző alkalmakra

Határidő: alkalmanként
Felelős: Máthé Andrea, Molnár Piroska

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

Mesefoglalkozások, könyvtárismertető foglalkozások, filmvetítések szervezése, tartása 
óvodás csoportoknak
Határidő: havonta
Felelős: Máthé Andrea



Kis tollnok vers- és prózaíró pályázat különböző korosztály számára
Meghirdetés: 2010. február első hete
Határidő: 2010. március 20.
Értékelés: 2010. április 15.
Felelős: Máthé Andrea

Internet Fiesta: Internet korhatár nélkül; Kedvenc meséink és íróik az Interneten
Határidő: 2010. március 22-31.
Felelős: Máthé Andrea

Rejtvényfüzet pályázatok lebonyolítása
I. félév: A beérkezett pályázatok eredményhirdetése 
Határidő: 2010. április 8.
Felelős: Máthé Andrea

II. félév: Új pályázat meghirdetése
2.o.: Kippkopp gyerekei. Marék Veronika meséi
3 o.: Pom Pom meséi. Irodalmi rejtvényfüzet Csukás Istvánról
4.o.: „Őseinket felhozád Kárpát szent bércére” Mondák a magyar történelemből
5-6.o.: "A nemzeti lélek összeolvad a gyermek lelkével…" 100 éve halt meg Mikszáth 
           Kálmán
7-8.o. „Jelszavaink valának Haza és haladás. 150 éve halt meg Széchenyi István
Határidő: 2010. október 1. havonként új feladatokkal
Felelős: Máthé Andrea

A Móra Könyvtár könyvespolca: olvasómozgalom az irodalom megszerettetésére
Határidők: 
Előző évi eredményhirdetése: 2010. április 30.
Új forduló kiírása: 2010. május 14.
Értékelése: 2010. november 15.
Felelős: Máthé Andrea

 
Olvasótáborok szervezése a gyerekek könyvtári integrációja céljából. Olvasótábori programok 
összeállítása, lebonyolítása. Közös kirándulás a TÁMOP konzorcium keretében Nádasdra és 
Zalalövőre.
Határidő: 2010. június 21-25., augusztus23-27.
Felelős: Molnár Piroska

  Hegedűsné B. Krisztina
  Máthé Andrea

Móra-verseny
Vers-  és  prózamondó  verseny  szervezése  a  szentgotthárdi  kistérség,  valamint  szlovéniai 
gyerekek részvételével
Határidő: 2010. november (alsó tagozat: nov. 20. felső tagozat és középiskola: nov. 27.)
Felelős: Máthé Andrea, Molnár Piroska

Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat: A családi olvasás éve
Versenyek, vetélkedők, mesefoglalkozások szervezése
Határidő: 2010. október 4-10.
Felelős: Máthé Andrea



Író-olvasó találkozó szervezése Bartos Erikával (civil szervezettel közösen)
Határidő: 2010. november (vasárnap délelőtt)
Felelős: Molnár Piroska

Kézműves foglalkozások szervezése ünnepekhez kötődően:
Határidő:

Húsvét: 2010. márc. 30.
Anyák napja: 2010. ápr. 26.
Őszi díszek: 2010. okt. 14.
Télapó: 2010. dec. 1.

Felelős: Máthé Andrea, Hegedűsné B. Krisztina

3. Fiókkönyvtári feladatok

Hagyományos könyvtári szolgáltatások 
Négy településen: Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu
Olvasószolgálat és tájékoztatás
- dokumentumkölcsönzés:

könyvek
folyóiratok
videófilmek
DVD lemezek
hangzó dokumentumok (CD, hangkazetta)
diafilmek

- a prézens állomány helyben használatának segítése
- előjegyzés felvétele
- irodalomkutatás
- tájékoztatás
- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe
- az információs infrastruktúra kezelése, az olvasók segítése
- tájékoztatás nyomtatott, elektronikus és hálózati forrásokból
- a kölcsönzési határidők nyilvántartása
- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix

Tervszerű állományapasztás a fiókkönyvtárakban
Határidő: 2010. február-március
Felelős: Bedi Beatrix

Kulturális programok, foglalkozások, rendezvények szervezése különböző korosztály 
számára

Mese- és kézműves foglalkozások Rábatótfaluban óvodások számára a rábatótfalusi óvodával 
partnerségben, ünnepekhez kapcsolódva
Határidő: havonta, illetve ünnepekhez kapcsolódva: farsang, húsvét, Mikulás nap és 
karácsony
Felelős: Bedi Beatrix



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

Farsangi karnevál és programok szervezése Farkasfán felnőtteknek és gyerekeknek a Farkasfa 
Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2010. február 13.
Felelős: Bedi Beatrix

Technikatörténeti rejtvényfüzet-pályázat a farkasfai fiókkönyvtárban, író-olvasó találkozóval 
egybekötve (Halmi Iván)
Határidő: 2010. március
Felelős: Bedi Beatrix

Húsvétváró foglalkozások Rábatótfaluban, Farkasfán és Rábafüzesen gyerekeknek
Határidő: 2010. április
Felelős: Bedi Beatrix

Ünnepi megemlékezés: 860 éves Rábafüzes
A hagyományos búcsú felelevenítése nemzetiségi programokkal
Határidő: 2010. május
Felelős: Bedi Beatrix

Anyák napi műsor szervezése Farkasfán a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen, illetve 
Rábafüzesen kézműves foglalkozás
Határidő: 2010. május
Felelős: Bedi Beatrix

Gyereknap szervezése Rábafüzesen és Farkasfán a Német Kisebbségi Önkormányzattal és a 
Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2010. június
Felelős: Bedi Beatrix

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

Nemzetiségi  olvasótábor szervezése Rábafüzesen osztrák gyerekek részvételével,  pályázati 
forrásból
Határidő: 2010. július 5-10.
Felelős: Bedi Beatrix, Molnár Piroska

Falunapi programok szervezése Farkasfán a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2010. augusztus 7.
Felelős: Bedi Beatrix

Idősek napja Farkasfán a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2010. október 
Felelős: Bedi Beatrix



Író-olvasó találkozóra (Bartos Erika) közönségszervezés Farkasfán és Rábafüzesen
Határidő: 2010. november (vasárnap délelőtt)
Felelős: Bedi Beatrix

Mikulás- és karácsonyváró foglalkozások Rábatótfaluban, Rábafüzesen és Farkasfán
Határidő: 2010. december
Felelős: Bedi Beatrix

Mikulásváró műsor Farkasfán a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2010. december
Felelős: Bedi Beatrix

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

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

A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás biztosítása

Rádiós internet-csatlakozás kiépítése a fiókkönyvtárakban (Farkasfa, Jakabháza, Rábatótfalu)
Számítógépek telepítése az olvasók számára 
A nyomtatás, másolás, szkennelés lehetőségének biztosítása 
Határidő: 2010. II. féléve
Felelős: Molnár Piroska

Információs szolgáltatások bevezetése a technikai lehetőségek megvalósítása után 
(Rábatótfaluban, Jakabházán, Farkasfán)
Határidő: 2010. II. félévétől
Felelős: Bedi Beatrix

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

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

  Molnár Piroska



4. Minőségi információs szolgáltatások bevezetése a TIOP és a TÁMOP pályázatok 
keretében

Online könyvtári szolgáltatások megvalósítása, csatlakozás a Vas Megyei Könyvtári Portálhoz
Határidő: 2010. II. félévétől
Felelős: Molnár Piroska
 
Többnyelvű interaktív könyvtári honlap készítésének megkezdése
Határidő: 2010. II. félévtől
Felelős: Molnár Piroska

Web 2.0-ás szolgáltatások bevezetése a Szikla integrált rendszer új moduljai segítségével 
(OPAC, OPAC Plusz)
Határidő: 2010. II. félévétől
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok

A minőségbiztosítás kézikönyvének átvétele a Berzsenyi Könyvtártól, és alkalmazása a helyi 
könyvtárra
Határidő: megvalósítástól függően
Felelős: Molnár Piroska

5. A hagyományos könyvtári szolgáltatások minőségének javítása

Átfogó minőségi célok:
A  dokumentumállomány  fejlesztése  az  olvasói  igények  és  az  értékállóság  figyelembe 
vételével
Határidő: folyamatos
Felelős: gyarapításban résztvevő könyvtárosok

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

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

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

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

Az olvasói elégedettség növelése
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok



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

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

Forgalomelemzés,  kölcsönzési  intenzitás  elemzése,  a  beszerzett  dokumentumok 
hasznosulásának elemzése
Határidő: negyedévente
Felelős: Mátrainé B. Erika, Molnár Piroska

6. A könyvtárak oktatási-képzési szerepének növelése az életen át tartó tanulás 
színhelyeként 

A tanulást támogató tartalmakhoz és információkhoz történő hozzáférés érdekében a könyvtár 
információs és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése.
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok

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

Nevelési-oktatási  célú  programok  szervezése  Szentgotthárd  és  a  kistérség  oktatási 
intézményeiben pályázati forrásból
Határidő: 2010. II. félévétől
Felelős: Molnár Piroska

A hagyományos és a digitális olvasási kompetenciák fejlesztése felnőttek és gyerekek körében 
egyéni és csoportos használóképzéssel
 Határidő: 2010. II. félévétől
Felalős: Molnár Piroska, Hegedűsné B. Krisztina

7. A könyvtáros munkatársak szakmai, informatikai és nyelvi képrése (a TÁMOP 
pályázati konstrukcióban)

Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Könyvtári Intézetben
Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Berzsenyi Könyvtárban
Nyelvi képzések
Határidő: 2010. II. félévétől
Felelős: Molnár Piroska

Folyamatos  pályázatfigyelés,  pályázati  tevékenység  rendezvényekre,  programokra, 
gyűjteményre, szolgáltatásokra, fejlesztésre
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
A megszerzett képzettségek hasznosítása a tartalmi munkában, projektekben



Határidő: folyamatos
Felelős: valamennyi könyvtáros

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

8. Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új 
társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása az 
iskolai könyvtárakkal, kulturális szervezetekkel partnerségben

Olvasótáborok szervezése különböző csoportok számára
Rejtvényfüzet-pályázatok lebonyolítása Vas megyei könyvtárakkal partnerségben
Író-olvasó találkozók szervezése
Hagyományos gyerekkönyvtári programok, versenyek kiterjesztése a kistérségre, a külföldi 
partneriskolákra
Könyvtár-népszerűsítő kiadvány készítése
Határidő: pályázati szerződéstől függően, 2010. II. felében
Felelős: Molnár Piroska

  Máthé Andrea
  Hegedűsné B. Krisztina

Kapcsolattartás  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesülettel  a  könyvtári  programok 
népszerűsítésére
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

Együttműködés kialakítása Szentgotthárd és a kistérség közoktatási intézményeivel a tanórai, 
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatására
 Határidő: 2010. II. félévétől
Felelős: Molnár Piroska

9. A nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése

A muraszombati és a lendvai könyvtárral közös szakmai programok szervezése
A muraszombati könyvtárral való kapcsolat kihasználása
- könyvtárközi kölcsönzésre
- kölcsönös szakmai tapasztalatcserére
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné

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

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



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

  Molnár Piroska

Nemzetiségi  olvasótábor szervezése Rábafüzesen osztrák gyerekek részvételével,  pályázati 
forrásból
Határidő: 2010. július 5-10.
Felelős: Bedi Beatrix, Molnár Piroska

III. Kistérségi, mozgókönyvtári feladatok

Hálózati gondozás

A  szentgotthárdi  Móra  Könyvtár  Szentgotthárd  vonzáskörzetében  14  ellátórendszeri 
szolgáltatóhelyet működtet. Feladatunk e könyvtárak dokumentumokkal, információval való 
ellátása,  módszertani  segítése.  A  hálózati  gondozás  keretében  a  következő  feladatok 
elvégzéséről gondoskodunk:
- állománygyarapítás
- állományba vétel
- katalogizálás
- a dokumentumok kölcsönzésre való alkalmassá tétele
- egyedi és összesített leltárak vezetése
- állományapasztás
- átadó leltárak
- az éves statisztikák összegyűjtése
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet

Állománygyarapítás, katalogizálás

A kistérségi szolgáltatóhelyek számára dokumentumok beszerzése, feldolgozása.
Az állománygyarapítás területei:

- a törzsállomány gyarapítása
- csereállomány beszerzése:

- könyvek
- CD-lemezek
- videó- és DVD-dokumentumok

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

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

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

Leltárba vétel, katalogizálás, adatbázis-építés



Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek)

  Hegedűsné B. Krisztina (CD, DVD, videódokumentumok)

Állományellenőrzés (revízió) és tervszerű állományapasztás 5 településen
Határidő: Rábagyarmat, Rátót: 2010. február – április

    Apátistvánfalva, Alsószölnök: 2010. május – július
    Rönök: 2010. szeptember-október

 
Könyvtárközi kölcsönzés

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

Kapcsolat a többcélú kistérségi társulással

A mozgókönyvtári ellátás keretében folyamatos kapcsolattartás a községek polgármestereivel, 
jegyzőivel, körjegyzőivel. A mozgókönyvtári ellátás keretében átvett dokumentum-beszerzési 
keret és szolgáltatási díj felhasználásáról statisztika és beszámoló készítése. 
Határidő: 2010. február 
Felelős: Kovács Erzsébet 

  Molnár Piroska

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

  Molnár Piroska

Módszertani munka

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

Helyszíni segítségadás a községi könyvtárosoknak:
- a raktári rend helyreállítása
- a jelzetek javítása
- szakmai tanácsadás
Határidő: heti rendszerességgel keddi napokon 
Felelős: Kovács Erzsébet

Átadó leltárak készítése a könyvtáros személyének változásakor



Határidő: igény szerint 
Felelős: Kovács Erzsébet

A szolgáltatások körének bővítése

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

A  települési  szolgáltatóhelyek  infotechnikai  fejlesztésével  az  információs  szolgáltatások 
körének  kibővítése.  A  könyvtárosok  felkészítés  az  elektronikus  információkeresésre, 
használóképzésre.
Határidő: folyamatos, a fejlesztések megvalósításától függő
Felelős: Kovács Erzsébet

Rendezvények, kulturális programok

A rendezvények, programok hatókörének kiterjesztése a kistérségre:
- olvasótábor meghirdetése
- rejtvényfüzetek kiküldése
- író-olvasó találkozók szervezése
- meghívás a Móra versenyre, az alkotói versenyekre
- meghívás a szentgotthárdi könyvtári programokra

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet

  Molnár Piroska
  Máthé Andrea (gyermekprogramok)

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

Ellenőrzés, értékelés

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

  Molnár Piroska

Szentgotthárd, 2010. február 9.

Összeállította:

Molnár Piroska
könyvtárigazgató



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére

Tárgy: Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  kérelme  TÁMOP  pályázaton  való  részvétel 
kapcsán

Tisztelt Képviselő-testület!

A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Testület 
felé  (1.  sz.  melléklet).  A Könyvtár  részt  kíván  venni  a  Társadalmi  Megújulás  Operatív 
Program  Nevelési-oktatási  intézmények  tanórai,  tanórán  kívüli  és  szabadidős 
tevékenységeinek támogatása elnevezésű pályázaton (kódszám: TÁMOP-3.2.11/10/1 ).

A pályázat célja: A nevelő, valamint a nevelő és oktató intézmények az óvodai nevelésen és 
a tanítási órákon kívül számos szervezett kulturális programot, szakkört, tábort, kirándulást 
szervezhetnek tanulóik számára. Az óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül 
szerveződő  programok  fontos  lehetőséget  biztosítanak  a  gyermekek,  tanulók 
személyiségfejlődésére,  művészeti  és  kreatív  képességeinek  kibontakoztatására, 
hátrányainak  kompenzálására  és  az  egészségtudatosság  elterjesztésére.  A  kulturális 
intézmények  /  szervezetek  olyan  adottságokkal  rendelkeznek,  amelyek  révén 
hatékonyabban  tudnak  meghatározott  tanítási,  nevelési  célokat  támogatni,  mint  amire  a 
formális  oktatás  lehetőséget  nyújt,  ezért  közgyűjteményi  intézmények,  így  könyvtárak  is 
megvalósíthatják e pályázat révén programjukat. 

A Móra Ferenc Városi  Könyvtárban megvalósítandó projektre azonban a  fenntartó, 
vagyis  az  Önkormányzat  nyújthat  be  pályázatot.  A pályázat  elkészítését  és  annak 
sikeressége esetén a  projekt teljes lebonyolítást ugyanakkor a Könyvtár  vállalja.  A 
feladat megvalósításába természetesen bevonhatók az oktatási intézmények munkatársai, 
egyéb megvalósítók is a könyvtárosokon kívül. Továbbá támogatás kérhető a foglalkozások 
anyagköltségére,  a  gyerekek  utaztatására  (vidéki  intézményekből),  a  szervezendő  tábori 
ellátásokra és a programban résztvevők díjazására is. 

A pályázaton való indulás egyik feltétele, hogy 5 nevelési-oktatási intézményt vonjunk be a 
projekt megvalósításába.  E feltétel teljesítése kapcsán együttműködési megállapodást az 
alábbi intézményekkel tervezünk megkötni:

 a SZOI (és tagintézménye)
 a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
 a Játékvár Óvoda (és tagintézményei) 
 a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
 az alsószölnöki és szakonyfalui mikrotérségi óvoda tagóvodái

A pályázaton való indulás további feltételeinek (úgy, mint pl: legalább egy tagintézménybe 30 
%-ban hátrányos helyzetű gyerekeket oktassanak-neveljenek) megfelelünk.

A pályázat fenntartási kötelezettsége: további öt éven keresztül félévente legalább egy 
program megvalósítása. Ezt a kötelezettséget a Könyvtár vállalja. A pályázathoz csatolni kell 



a  fenntartó  nyilatkozatát is  arról,  hogy  a  projektben  vállalt  tevékenységeket  elviekben 
támogatja,  az  ötéves  fenntartást  vállalja,  valamint  arról,  hogy  nem  hoz  olyan  döntést, 
amelynek  a  jelzett  projekt  vonatkozásában  a  fenntartási  kötelezettség  biztosításának 
lehetőségét akadályozná.

Az  elnyerhető  támogatás  5-50  millió  Ft vissza  nem  térítendő  támogatás, 
utófinanszírozással,  25 % előleg igénylésével. Fontos további információ, hogy a pályázat 
megvalósításához  saját  forrást  nem kell  biztosítani,  ugyanis  100%-os  intenzitású  az 
elnyerhető támogatás.

A pályázat  benyújtásának  határideje:  2010.  március  05-től. (A beérkezés  sorrendjében 
történik az elbírálás.)  A projekt megvalósítására 14 hónap áll  rendelkezésre,  a befejezés 
határideje: 2011. augusztus 31.

Kérem  a  Tisztelt  Testületet,  az  előterjesztést  megtárgyalni,  a  fentiek  alapján  a  pályázat 
benyújtását támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár  fenntartója  pályázatot  nyújt  be  a  Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program 
Nevelési-oktatási intézmények tanórai,  tanórán kívüli  és szabadidős tevékenységeinek 
támogatása elnevezésű, TÁMOP-3.2.11/10/1 kódszámú pályázati felhívására.
Határidő: 2010. március 5-től a pályázat benyújtásának záró határidejéig
Felelős : Molnár Piroska igazgató

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete  nyilatkozik  arról,  hogy az 1.) 
pontban  meghatározott  pályázatban  /  projektben  vállalt  tevékenységeket  elviekben 
nemcsak  támogatja,  de  az  ötéves  fenntartást  vállalja,  és  nem  hoz  olyan  döntést, 
amelynek  a  jelzett  projekt  vonatkozásában  a  fenntartási  kötelezettség  biztosításának 
lehetőségét akadályozná.
Határidő: azonnal
Felelős  : Viniczay Tibor polgármester

3. Az 1.)  pontban meghatározott  pályázat benyújtásának előkészítéséről,  továbbá annak 
sikeressége esetén a teljes projekt megvalósításáról ténylegesen a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár gondoskodik.
Határidő: azonnal
Felelős : Molnár Piroska igazgató

Szentgotthárd, 2010. február 12.

Dr. Gábor László
    irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



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

Tárgy: Kérelem a TÁMOP 3.2.11 pályázaton való részvétel iránt

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970

Tisztelt Képviselő-testület!

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár szeretné megvalósítani a TÁMOP 3.2.11/10/1 
kódszámú pályázat kínálta lehetőségeket.
A pályázati konstrukció neve: Társadalmi Megújulás Operatív Program: Nevelési-oktatási 
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása.

A pályázat célja: A nevelő, valamint a nevelő és oktató intézmények az óvodai nevelésen és a 
tanítási órákon kívül számos szervezett kulturális programot, szakkört, tábort, kirándulást 
szervezhetnek tanulóik számára Az óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül 
szerveződő nem formális és informális tanulást támogató programok fontos lehetőséget 
biztosítanak a gyermekek, tanulók személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív 
képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság 
elterjesztésére. Ezek a szabadidős tevékenységek – mint a gyermekek és tanulók számára 
elsődlegesen elérhető nem formális és informális tanulási lehetőségek – hatékonyan segíthetik 
a kompetenciafejlesztést. 
A konstrukció keretében a kulturális intézmények által megvalósított kulturális nevelés 
jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik 
kibontakoztatásában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik 
önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő 
képességüket, aktivitásukat és egészségtudatosságukat. A konstrukció haszna a személyes és 
hatékony kulturális nevelés eszköztárának bővítése, mely segíti a személyiségformálás 
intézményi feladatait. A kulturális intézmények és szervezetek (könyvtárak, múzeumok, 
levéltárak, közművelődési, valamint művészeti intézmények és szervezetek) és a nevelési-
oktatási intézmények közötti együttműködések elősegítése differenciált lehetőséget nyújt az 
egyedülálló pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák elterjesztéséhez az óvodai 
nevelésen és a tanórán kívüli tevékenységek során, a tehetséggondozásban és a 
felzárkóztatásban. A kulturális intézmények és szervezetek olyan adottságokkal rendelkeznek, 
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amelyek révén hatékonyabban tudnak meghatározott tanítási, nevelési célokat támogatni, mint 
amire a formális oktatás lehetőséget nyújt. Alapvető fontosságú a közoktatás és az egész 
életen át tartó tanulás szereplői felé való nyitás és együttműködés valamint a versenyképes 
tudás támogatása a közgyűjtemények segítségével.

Közgyűjteményi intézmények, így könyvtárak is megvalósíthatják e pályázat révén 
programjukat. A Móra Könyvtárban megvalósítandó projektre a fenntartó önkormányzat 
nyújthat be pályázatot. A pályázat elkészítését a könyvtár vállalja.

A pályázaton való indulás feltételei:
a/ 5 nevelési-oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás
b/ legalább egy tagintézménybe 30 %-ban hátrányos helyzetű gyerekeket oktassanak-
neveljenek
c/ legalább egy foglalkoztatási formát valósítson meg a pályázó (szakkör, tehetséggondozás, 
vetélkedő, olvasótábor, témahét, versenyek, egyéb foglalkozások)

A feladat megvalósításába bevonhatók az oktatási intézmények munkatársai (díjazásért), 
egyéb megvalósítók is a könyvtárosokon kívül. Továbbá támogatás kérhető a foglalkozások 
anyagköltségére, a gyerekek utaztatására (vidéki intézményekből), tábori ellátására, a 
programban résztvevők díjazására. 

Fenntartási kötelezettség: további öt éven keresztül félévente legalább egy program 
megvalósítása. Ezt a kötelezettséget a könyvtárt vállalja.

Az elnyerhető támogatás 5-50 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozással, 
25 % előleg igénylésével.

A pályázat benyújtása 2010. március 5-től, a beérkezés sorrendjében történik a bírálat. 
A projekt megvalósítására 14 hónap áll rendelkezésre, a befejezés határideje: 2011. augusztus 
31.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

1. A pályázó hivatalos képviselőjének bank által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy 
közjegyző által hitelesített aláírásmintája.

2. A fenntartó nyilatkozata a projektben vállalt tevékenységek elvi támogatásáról, az ötéves 
fenntartás vállalásáról, valamint arról, hogy nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt 
vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná.

A megvalósítandó projektbe bevonandó közoktatási intézmények: 
o a SZOI tagintézményei
o a III. Béla Szakképző Iskola
o a Játékvár Óvoda és tagintézményei 
o a felsőszölnöki Kossics Iskola és tagóvodája
o az alsószölnöki és szakonyfalui mikrotérségi óvoda tagóvodái 

A projekt tartalma:

Projektelőkészítés:



- óvodások számára kidolgozott tematika az óvodák nevelési programjával összhangban, 
igényfelmérés alapján
- általános és középiskolások számára kidolgozott tematika az oktatási intézmények 
pedagógiai programjával összhangban, igényfelmérés alapján
Programok a nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 
tevékenységeinek támogatására:

o Havi programok óvodásoknak a gyermekrészlegben (2010. szeptember – 2011. június)
o Havi foglalkozások alsó és felső tagozatos és középiskolás diákoknak (kézműves 

foglalkozások, könyvtárhasználat, informatikai ismeretek, napközis foglalkozások) 
(2010. szeptember – 2011. június)

o Tehetséggondozás (kiemelkedő képességű diákokkal való egyéni foglalkozás)
o Versenyek, vetélkedők (Móra verseny, honismereti-helytörténeti vetélkedő, ügyességi 

versenyek) 
o Olvasótábor (2011-ben 2 alkalommal, 5 napos napközbeni tábor 25-25 fővel)

Szentgotthárd, 2010. február 11.

Tisztelettel:

Molnár Piroska
könyvtárigazgató



E L Ő T E R J E S Z T É S      
a Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére

Tárgy: Karácsony Határok Nélkül 2010. évi programjának előkészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport 
Bizottságának  2010.  évi  munkaterve  szerint  a  Bizottság  a  februári  ülésén  tárgyalja  a 
Karácsony Határok Nélkül 2010. évi programjának előkészítését. 

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

A  Karácsony  Határok  Nélkül  rendezvénysorozatot  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
2002-ben találta ki, és fejlesztette tovább. A rendezvény szorosan hozzákapcsolódott városunk 
kulturális  életéhez,  a  városlakók  a  kistérségben  élők  már  várták  a  vásárt,  a  karácsonyi 
hangulatot.  A  rendezvény  egyben  összhangban  volt  a  város  új  útjának,  a  turizmus 
fejlesztésének  céljaival.  A  rendezvény  fenntarthatósága  érdekében  át  kellett  gondolni  a 
lehetőségeket és az igényeket. Az igények és elvárások folyamatosan növekedtek a lakosság 
részéről, miközben a támogatók (szponzorok) száma is, támogatása is évről évre csökkent. El 
kell  ismerni,  hogy a  2002-ben  kitalált,  akkor  még  megfelelő  technikai  –  infrastrukturális 
megoldásokat mára túlhaladta az idő.

Többször, több fórumon megállapítottuk, hogy a színvonalas rendezvénysorozat érdekében 
infrastrukturális  beruházásokat  kell  végezni.  A tapasztalatok  alapján  a  következő  években 
több  javítást  kellene  végrehajtani,  és  nagyobb,  elektromos  árammal,  polcokkal  felszerelt, 
zárható pavilonokat kellene készíttetni. De ebbe a sorba tartoznak bele az olyan dolgok is, 
mint pl. az, hogy a rendezvény színesítésére készült jászol alját burkolni kell, hogy a bábuk ne 
a  nedves  betonon  álljanak,  mert  a  ruhájukkal  együtt  magukba  szívják  a  vizet  és 
tönkremennek.  Öltözősátrat  kell  beszerezni,  hiszen  a  most  használtak  már  nagyon  rossz 
állapotban vannak, beáznak, penészesek, nem alkalmasak arra, hogy a hideg és nedves időben 
öltözőként használják őket. Ugyanakkor a kulturális műsorok, programok színvonalából sem 
szabad engedni. Ezek azonban elsősorban anyagi kérdéseket vetnek fel. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési tervezetében a Karácsony 
Határok Nélkül c. rendezvényre nincs elkülönítve önkormányzati fedezet. Amennyiben a 
döntés mégis pozitív, tehát a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a rendezvényt 2010-ben ismét 
szervezzük  meg,  akkor  a  pénzügyi  fedezetnek  rendelkezésre  kell  állnia  a  programok 
kezdetekor. Nem járható út az, hogy a rendezvény lebonyolításához szükséges fedezet csak 
részben áll a szerevezők rendelkezésére. Ez esetben a már többször felmerült kérdésben is 



dönteni  szükséges,  hogy  2  illetve  3  napos  legyen  a  rendezvény.  Megfontolandó,  hogy 
szükséges  –e  sztárvendég  ahhoz,  hogy  közösen  várjuk  az  ünnepet,  együtt  készüljünk, 
örüljünk.

A 2009-es december minden esetre úgy múlt el, hogy nem volt Karácsony Határok Nélkül. A 
visszajelzések  egy  része  szerint  inkább  hiányolták,  egy  részük  viszont  megértette  az 
önkormányzat anyagi nehézségeit, mint a rendezvény elmaradásának okát. 

Egy  biztos:  az  önkormányzat  egymagában  nem  vághat  neki  a  szervezésnek.  Az 
önkormányzat  szerepe  annyi  lehet:  biztosítja  a  rendezvény  helyszíneként  a  megfelelő 
közterületet,  biztosítani  tudja  a  színpadot,  a  pavilonok  és  a  színpad  összeszereléséhez 
szükséges  munkaerőt,  a  rendelkezésére  álló  díszeket,  füzéreket.  Megszervezi  a  felállított 
pavilonok  őrzését,  az  összeadott  anyagi  erőforrások  erejéig  megszervezi  a  kulturális 
programokat,  koordinálja  a  helyi  civil  szervezetek  ebbéli  munkáját,  koordinálja  a  városi 
oktatási intézmények tanulóinak a fellépését, a reklám- és propaganda anyagok elkészítését és 
terjesztését  megszervezi.  Mindazok, amelyekről itt  nem volt  szó, a helyi vállalkozók, más 
vállalkozások, a szentgotthárdiak hozzájárulása, támogatása esetén valósulhatnak meg. Ilyen a 
pavilonok elkészítése vagy beszerzése, az esetleges kultúrprogramok költségeinek összeadása. 
Összességében: egy széles körű önkéntes városi összefogás esetén vagy ezek mellett sikeres 
pályázatokon  való  részvétel  esetén  lehet  Karácsony  Határok  Nélkül  c.  rendezvény  2010 
decemberében Szentgotthárdon.  Ha ez az összefogás nem valósul meg, akkor ebben az 
évben sem tudunk ilyen rendezvényt tartani.
 
Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karácsony Határok Nélkül 
elnevezésű kulturális fesztivál és karácsonyi vásár 2010. évi megrendezéséhez minden 
szervezési,  koordinációs  segítséget  megad,  azonban  annak  pénzügyi  fedezetét 
egymagában vállalni nem tudja. A rendezvény pénzügyi fedezetének városi összefogás 
eredményeképpen való biztosítása nélkül a rendezvényre 2010. decemberében nem kerül 
sor. 
Határidő: azonnal
Felelős  : Dr. Gábor László  irodavezető

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karácsony Határok Nélkül 
elnevezésű  kulturális  fesztivált  és  karácsonyi  vásárt  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesülettel  2010.  évben  ismét  megrendezi.  Felkéri  a  Pénzügyi  Irodát,  hogy  a 
rendezvény  finanszírozására  szükséges  fedezetet  …………..millió  Ft-ot  a  2010.  évi 
költségvetésbe beépíteni szíveskedjen.
Határidő: azonnal
Felelős  : Viniczay Tibor  polgármester

Jakabné Palkó Edina irodavezető
Szalainé Kiss Edina  PKKE elnöke



3.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.  évi  Karácsony 
Határok Nélkül elnevezésű kulturális fesztivál és karácsonyi vásár időtartamát ………. 
napban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős  : Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2010. február 09.

  Viniczay Tibor
   polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére

Tárgy: Közfoglalkoztatás-szervezők foglakoztatásának támogatása pályázat

Tisztelt Képviselő-testület!

Az "Út a munkához" programban kiemelt célként fogalmazódott meg, hogy a munkára képes, 
tartósan  munkanélküli  személyek  a  korábbiaknál  fokozottabb  mértékben  vegyenek  részt 
valamely közfoglalkoztatási  formában, ezáltal  közelebb kerüljenek a munka világához,  és 
rendszeres  munkajövedelemhez  jussanak.  A  közfoglalkoztatás  ösztönzése  céljából 
megváltozott a központi és az önkormányzati források aránya, amelynek eredményeképpen 
a  közcélú  foglalkoztatás  korábbi  rendszere  is  jelentősen  átalakult.  A  közfoglalkoztatás 
hatékony megvalósítása érdekében a települési önkormányzatok, vagy társulásaik egyéves 
időtartamra, évente közfoglalkoztatási tervet készítenek. Jelen pályázati felhívás a 2010. évi 
közfoglalkoztatási  terv  megvalósításához  szükséges,  legalább  középfokú  végzettségű 
közfoglalkoztatás szervező alkalmazásához biztosíthat támogatást. 

Pályázatot nyújthat be: 
• települési önkormányzat, 
• önkormányzati társulás, 
• KSH besorolás szerinti kistérség területén működő olyan települési önkormányzatok 

társulása,  amelyek  esetében  a  közfoglalkoztatási  terv  szerint  nem  indokolt 
településenként  egy  fő  foglalkoztatása,  s  maguk  közül  felhatalmaznak  egy 
önkormányzatot,  illetve  megbízott  szervezetet  a  támogatásra  irányuló  pályázat 
beadására és a támogatott személlyel történő munkaszerződés megkötésére,

• az első három pontban leírtak által közfoglalkoztatási feladatok ellátásával megbízott 
szervezet.  

Fontos további feltétel,  hogy azok a szervezetek nyújthatnak be pályázatot és kaphatnak 
támogatást, akik

• a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által 
2009.  április  1-jétől  indult  a  "Közfoglalkoztatás-szervezők  foglalkoztatásának 
támogatása" című központi programban támogatást nyertek;

• a  2010.  évre  rendelkeznek  közfoglalkoztatási  tervvel,  és  a  terv  alapján  közcélú 
foglalkoztatottakat  alkalmaznak,  illetve  ennek  munkaszervezéséhez  számukra 
közfoglalkoztatás szervezői munkakörben létszám szükséges;

• pályázatukhoz  mellékelik  a  települési  kisebbségi  önkormányzat/önkormányzatok 
véleményét a benyújtott pályázatról.

 
Támogatást olyan személy alkalmazására lehet nyerni, aki a pályázónál közfoglalkoztatás 
szervezői  munkakörben  dolgozó  munkavállaló  és/vagy  a  munkakör  betöltésére  alkalmas 



olyan személy, akit a pályázó a munkaügyi központok által felajánlott álláskeresők listájáról 
választott ki.

A programba bevontak feladata:  a rendelkezésre állási  támogatásra jogosultak részére a 
közfoglalkoztatás  szervezése,  a  közcélú  foglalkoztatás  felügyelete,  a  közcélú 
foglalkoztatottakkal  való  kapcsolattartás,  a  közcélú  foglalkoztatottak  foglalkoztatásával 
kapcsolatos  koordinációs  feladatok  ellátása,  illetve  egyéb  a  közcélú  foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó  munkafeladat  elvégzése  az  önkormányzat  (önkormányzati  társulás)  illetve  a 
közfoglalkoztatást ténylegesen biztosító szervezet iránymutatásai alapján. 

A program keretében támogatás vehető igénybe: 
• közfoglalkoztatás  szervezői  munkakörben  dolgozók  foglalkoztatásához  abban  az 

esetben, ha a közfoglalkoztatást szervező szervezetnél ez a munkakör a pályázat 
megjelenését megelőzően betöltésre került;

• új munkahely létrehozására, a feladat növekedése miatt - közfoglalkoztatási tervvel 
alátámasztva -, több munkaszervező alkalmazása indokolt;

• képzéshez, amennyiben a munkakörben alkalmazni kívánt munkavállaló ilyen irányú 
felkészítésen  még  nem  vett  részt,  illetve  a  munkakör  betöltéséhez  szükséges 
tudással nem, vagy nem teljes körűen rendelkezik.

A  program  keretében  a  közfoglalkoztatás-szervező  foglalkoztatásának  bér  és  járulék 
költsége,  továbbá  a  képzésének  költsége  lesz  elszámolható  9  hónapon  keresztül.  A 
támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában igényelhető. A támogatás mértéke 
azonban nem haladhatja meg az alábbi mértéket:
  

Sorsz. Megnevezés

A havi bértámogatás mértéke (bruttó)
napi  8  órás 
foglalkoztatásnál

napi  6  órás 
foglalkoztatásnál

napi  4  órás 
foglalkoztatásnál

Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó

1
Középfokú 
végzettségű 
munkavállalónál

82.500,-  
+ járulék

82.500,-  
+ járulék

55.000,-  
+ járulék

2
Felsőfokú 
végzettségű 
munkavállalónál

97.500,-  
+ járulék

97.500,-  
+ járulék

65,000-  
+ járulék

A kiválasztott dolgozókat legalább napi 4 órában, munkaviszony keretében kell foglalkoztatni. 
A pályázó 9 hónapnál rövidebb időtartamra is nyújthat be támogatási igényt.  Ezen a ponton 
beszélnünk  kell  arról,  hogy  tavaly  5  település  pályázott  egy  fő  8  órában  történő 
alkalmazására.  Mivel  idén  az  5  településből  várhatóan  csak  egyetlen  település, 
Szentgotthárd városa nyújt be támogatási kérelmet, megfontolandó: nem 8 órában, hanem 
csak 6 órában alkalmazott közfoglalkoztatás szervező után kellene idén a támogatási 
kérelmet benyújtani. (A Támogató kapcsolattartója szerint ez jelentősen növelné a pályázat 



esélyeit, illetve az jelentősen csökkentené, ha egyetlen településsel is 8 órás munkaviszonyt 
céloznánk meg.) 

A bérköltség támogatás tekintetében figyelemmel kell lenni a START, START PLUSZ, START 
EXTRA kártyákkal  igénybe  vehető  járulékkedvezményre,  ezért  a  támogatás  mértéke  a 
ténylegesen  felmerülő  járulékra  vonatkozik.  Amennyiben  a  foglalkoztatni  kívánt  személy 
valamely START kedvezményre jogosult, a foglalkoztatás kizárólag e kedvezmény igénybe 
vétele mellett, a START kártya kiváltását követően kezdődhet meg. 

A támogatott  munkavállalók munkaköri  orvosi alkalmassági vizsgálatának költsége, 
valamint  a  munkavégzéssel  kapcsolatban  felmerült  helyi  illetve  helyközi  utazás 
költsége, illetve az alkalmazás és munkavégzés során felmerülő egyéb költségek a 
pályázót terhelik.

Abban  az  esetben,  ha  az  alkalmazásra  kerülő  munkavállaló  nem  rendelkezik  a  feladat 
ellátásához szükséges tudással, képzésbe irányítható. Támogatás igényelhető a legfeljebb 
30 órás képzéshez, a támogatás mértéke egy főre vetítve legfeljebb 13 500.- Ft. A képzés 
megvalósulásáról a pályázó szervezet köteles gondoskodni. 

A projekt  /  az  alkalmazás legkorábban 2010.  április  1-jével  indítható,  megvalósítására  a 
pályázónak  legfeljebb  9  hónap áll  rendelkezésére  -  a  projekt  zárás  időpontja  legkésőbb 
2010. december 31. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2009. évben Szentgotthárd Város 
Önkormányzata,  Rönök  Község  Önkormányzata,  Alsószölnök-,  Felsőszölnök-, 
Szakonyfalu  Község  Önkormányzata  -  Szentgotthárd  Város  Önkormányzat 
gesztorságával  -  nyújtott  be  a  Közfoglalkoztatás-szervezők  foglakoztatásának 
támogatása  pályázatot  –  sikerrel.  Tavaly  azonban  még  az egyes  településeken 
foglalkoztatható  közfoglalkoztatást  szervezők  létszámát  a  pályázat  kiírója  településekre 
lebontva határozta meg,  és csak így együtt  voltunk jogosultak részt  venni  a pályázaton. 
Jelen pályázati kiírásban ilyen feltétel nem szerepel, ezért  a 2010. évben Szentgotthárd 
önállóan is pályázhat, sőt, önállóan is kell pályáznia, hiszen a tavalyi pályázati partnerek 
idén nem jelezték csatlakozási szándékukat.

Jelen pályázat lehetőséget ad a 2009. évben már ebben a munkakörben foglalkoztatott 
továbbfoglakoztatására. A meglévő továbbfoglalkoztatása azért  is  célszerűbb,  mert  már 
újabb közfoglalkoztatás-szervezői képzésben nem kell  résztvennie (mert már kiképeztük), 
illetve  a  közfoglakoztatási  terv  megvalósításához  szükséges  jogszabályi  hátteret 
megismerte,  illetve  a  közfoglalkoztatottakat  alkalmazó  intézmények  képviselőivel  napi, 
rutinszerű kapcsolatot már kialakította.  A pályázat sikeressége esetén mindenképpen a 
jelenleg  alkalmazott  közfoglalkoztatás  szervező  számára  szeretnénk  felajánlanai  a 
lehetőséget a továbbfoglalkoztatására. Amennyiben ezt a lehetőséget nem fogadná el, 
csak akkor kerülne szóba más személy, mint a város közfoglalkoztatásának szervezője. (Az 



előzetes egyeztetések alapján a jelenlegi közfoglalkoztatás szervező továbbra is vállalja - 6 
órában.)

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

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a “Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
támogatása”  elnevezésű,  KSZM/2010-10221 kódszámú felhívásra  pályázatot  nyújtson 
be. 
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Polgármesterét,  hogy  a  “Közfoglalkoztatás-
szervezők foglalkoztatásának támogatása”  elnevezésű pályázat  sikeressége esetén a 
foglalkoztatni kívánt személlyel, határozott idejű (2010.04.01.-2010.12.31.), napi 6 órás 
foglalkoztatással a munkaszerződést kösse meg. 
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Gábor László irodavezető

 
                  Dr. Gábor László

                                       irodavezető

Ellenjegyző: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



Előterjesztés

A Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére

Tárgy: A SZOI felügyeleti ellenőrzése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi ellenőrzési terve 
alapján  a  SZOI  (Szentgotthárd  és  Térsége  Oktatási  Intézménye)   intézményi  felügyeleti 
ellenőrzését elvégeztem. Az ellenőrzés célja volt, hogy átfogó képet kapjunk az intézmény 
működéséről, az iskolai feladatok ellátásáról. Feltárni az esetleges hiányosságokat, javaslatot 
tenni  a  munkavégzés  továbbfejlesztéséhez,  valamint  téma  volt  a  2005.  évben  elkezdett 
összevonások tapasztalatainak vizsgálata is.

Az  ellenőrzés  átfogó  és  sok  mindenre  kiterjedő  volt,  több  hiányosságot  is  tapasztalt  az 
ellenőrzés, ugyanakkor a vizsgált intézmény nagysága, összetettsége, az átalakulás bonyolult 
mente és az egésznek a teljesen újszerűsége némileg magyarázatot ad a hibákra. Jövőbeni 
fontos  feladata  az  intézménynek,  hogy  ezeket  a  hiányosságokat  megszüntesse,  az 
ellenőrzésnek pedig az,  hogy az intézkedési  tervben foglaltakat  folyamatosan kontrollálja. 
Fontos  előírni  azt  is,  hogy  az  intézmény  vezetője  2010.  április  15.-ig  intézkedési  tervet 
készítsen, amelyet a Képviselő - Testület elé terjeszt.

Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  SZOI  (Szentgotthárd  és 
Térsége  Oktatási  Intézmény)  intézményi  felügyeleti  ellenőrzését  megismerte,  az  abban 
leírtakat  elfogadja.  Az  intézmény  számára  előírja,  hogy  2010.  április  15-ig  az  ellenőrzés 
anyagából intézkedési tervet készítsen.

Határidő:  a közlésre azonnal, az Intézkedési Terv elkészítésére 2010. április 10.
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
                         az Intézkedési Terv elkészítéséért  Pénzes Tibor intézményvezető 

Szentgotthárd, 2009. február 17.

                                                                                                              Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                                                         jegyző



Összegző jelentés

A Szentgotthárdi Oktatási Intézményben tartott intézményi felügyeleti ellenőrzésről. 

A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkaterve alapján 
az Szentgotthárdi Oktatási Intézményben intézményi felügyeleti ellenőrzést végeztünk. 

A vizsgált időszak: 2005. július 5. – 2009. szeptember 1.

Az ellenőrzés célja: Átfogó képet kapjunk az intézmény működéséről, az iskolai feladatok 
ellátásáról. Feltárjuk az esetleges hiányosságokat. Az Összevonás eredményeinek vizsgálata.

Az intézményről általában:
Az intézményt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról 
szóló 1993.évi  LXXIX. tv.  37.  §(5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 88. § (3)  bek. foglaltak alapján 2005. július 1. napi hatállyal alapította az addigi 
önállóan  működő  Arany  János  Általános  Iskola,  Széchenyi  István  Általános  Iskola, 
Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  és  Takács  Jenő  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény 
integrálásával. Fenntartója és felügyeleti szerve Szentgotthárd Város  és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa. 

Az intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény, amely az alábbi feladatokat látja el:

Általános iskolai nevelés és oktatás keretében:
Biztosítja az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíti a tanulókat az 
alapfokú  iskolai  végzettség  megszerzésére.  A  nappali  rendszerű  általános  műveltséget 
megalapozó  iskolai  oktatás  során  emelt  szintű  testnevelési,  német  nyelvi  és  nemzetiségi 
nyelvi (német, szlovén) képzés folyik.  A tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos és 
tanulószobai ellátást biztosít.
Ellátja a beszédfogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési zavar miatt a 
tanulási  folyamatban tartósan  és  súlyosan  akadályozott  gyermekek  nevelését  és  oktatását, 
otthoni  ellátás  keretében  különleges  gondozást  biztosít.  A Kt.  121.§-a  értelmében  a  más 
fogyatékos  tanulókkal  a  törvényben  meghatározott  óraszámban  fejlesztőpedagógus 
foglalkozik.
Iskolai könyvtárat működtet.
Igény esetén felnőttoktatást is végez.

Gimnáziumi nevelés és oktatás keretében:
Biztosítja a gimnáziumi képzést, amely általános műveltséget megalapozó , valamint érettségi 
vizsgára  és  felsőfokú  iskolai  tanulmányok  megkezdésre  és  a  munkába  állásra  felkészítő 
nevelés és oktatás .A gimnáziumi nevelést és oktatást az ötödik ill. a kilencedik évfolyamon 
kezdi  és  a  tizenkettedik  ill.  tizenharmadik   évfolyammal  fejezi  be.  Egy  osztályban  a 
kilencedik évfolyamon idegen nyelvből intenzív nyelvi képzés folyik.  Ellátja a szlovén és



német nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását.
Ellátja a felnőttek oktatását: a szakmunkásképző bizonyítvánnyal rendelkező felnőttek 3 év 
alatt levelező tagozaton szerezhetnek érettségi bizonyítványt.

Alapfokú művészetoktatás keretében:
Az alapfokú művészetoktatás zene művészeti ágában alapfokú nevelést és oktatást biztosít az 
alábbi tanszakokon: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, kürt, tenorkürt, bariton, 
trombita,  harsona,  tuba,  ütő,  gitár,  zongora,  orgona,  harmonika,  szintetizátor,  szintetizátor-
keyboard,  számítógépes  zene,  hegedű,  brácsa,  gordonka,  nagybőgő,  magánének,  szolfézs, 
kamarazene.
Az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészet ágában alapfokú nevelést és oktatást 
biztosít  az  alábbi  tanszakokon:  vizuális  alapismeretek,  grafika,  bőrműves,  kerámia, 
kézművesség, textil, tűzzománc készítő szakok.
Megalapozza  a  művészeti  kifejező  készségeket,  ill.  előkészít,  felkészít  a  szakirányú 
továbbtanulásra.

A vizsgálat megállapításai

1. Az intézmény működésének törvényessége,vezetői munka

1.1   Az  intézmény  működésének  összhangja  a  fenntartói  döntésekkel,  belső  
szabályzatokkal, jogszabályokkal:

    
A  vizsgált  időszakban  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási Tanácsa az intézmény tekintetében összesen 57 határozatot hozott, abból összesen 
34  intézkedést  igénylő.  A határozatokat  évenkénti  bontásban  vizsgáltam,  mivel  egy-egy 
fenntartói döntés több intézményegységet is érint.

   
2005.év.
A Tanács  4 határozatot  hozott,  abból  1  db az intézkedést  igénylő határozat  az intézmény 
tekintetében. A 46/2005.(X.19.) számú határozattal  elfogadásra került az intézmény SZMSZ.-
a. Elfogadás előtt véleményezték az intézményegységek. Mellékletként elfogadásra került az 
Igazgatótanács  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  és  Ügyrendje.  Üléseiket  az  Ügyrend 
szerinti  rendszerességgel  tartják,  arról  jegyzőkönyv  készül.  A határozatban  megállapított 
hiányosságok   szerint  további  mellékletek  hiányoznak.  Azok  közül  elkészült  a 
könyvtárhasználatra  vonatkozó  szabályozás  a  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium 
intézményegységében.  2009.évtől  a  felnőttoktatás  megszűnt  a  Vörösmarty   Mihály 
Gimnázium Intézményegységében,  így annak leszabályozása már  nem képezi  az  SZMSZ. 
mellékletét.

Viszont az SZMSZ. nem került kiegészítésre az „egységes szervezeti felépítési ábrával” 
és az intézményegységek szervezeti ábrájának elkészítésével, ezeket pótolni kell.

2006.év.
A Tanács 10 határozatot hozott, abból 8 db az intézkedést igénylő határozat az intézmény 
tekintetében. A 24/2006.(IV.10.) számú határozat az indítható csoportok számát a két általános 
Iskolánál 2-2 első osztályban határozta meg, létszámát pedig max. 26 főben, ez teljesült is. A 
33/2006.(VII.12.)  számú határozat engedélyezte a SZOI Széchenyi István Általános Iskola 
GYES-en,  lévő  pedagógus  álláshelyének   betöltését  annak  távolléte  idejéig.  A határozat 
végrehajtása  megtörtént.  A  34/2006.(VII.12.) számú határozat  napközis  csoportok  számát 



határozta meg, akképpen, hogy  az Arany János Általános iskolában 7 alsós csoport, 1 felsős 
csoport, a Széchenyi István Általános Iskolában pedig 6 iskolaotthonos, 2 napközis csoport 
lehet plusz álláshely betöltését pedig pedagógusok belső átszervezésével kell megoldani. A 
csoportok számát az intézményegységek fentiek szerint állapították meg. A 35/2006.(VII.12.) 
számú  határozat  a  Széchenyi  István  Általános  iskola  ötödik  osztályainak  számának 
meghatározásánál két osztály indíthatott, ha a létszám 30 főnél több, ez valósult meg 32 fővel. 
A 45/2006.(IX.11.) számú határozat az Arany János Általános Iskola  megüresedő pedagógus 
álláshelyek betöltésének módjáról döntött, az intézményegység ezt végre is hajtotta.
A  46/2006.(IX.11.) számú  határozat  a  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  pedagógus 
álláshelyeinek számát határozta meg 2006. szeptember 1-jétől. Ezzel a létszámmal dolgoztak 
az  intézményegységben.  A  47/2006.(IX.11.)  számú  határozat  elrendelte  az 
intézményegységekben, hogy a pedagógus munkakörére, beosztására megállapított kötelező 
két órán felül, külön díjazás nélkül  a törvény szerinti két óra többlettanítást el kell végezni. 
Mindegyik  intézményegységben  megtörtént,  külön  nyilvántartásban  vezették.  A 
60/2006.(XI.14.) számú határozat rendelkezett az Arany János általános iskolában betöltendő 
álláshelyekről, melyet aszerint hajtott végre az intézményegység.

2007.év: 
A Tanács 10 határozatot hozott, abból 4 db az intézkedést igénylő határozat az intézmény 
tekintetében.  A  4/2007.(I.25.)  számú  határozat  döntött  az  intézményi  álláshelyek 
megszüntetéséről  a   2007.  szeptember  1.-től  kötelezően  bevezetésre  kerülő  pedagógus 
kötelező óraszám növekedés miatt. (121 főről 115 főre csökken) A fent leírtaknak érvényt 
szereztek.  A  20/2007.(III.29.)  számú határozat  4./  pontjában  2007/2008 évi  tanévben az 
Arany János és a Széchenyi István Általános Iskola intézményegységeiben 2-2 első osztály 
indítását  határozta meg, osztály létszámot 28 főben  maximálta. A Széchenyi Iskolánál az 
egyik osztály 20 fővel, a másik 22 fővel indult. Az Arany János Iskolában az egyik osztály 27 
fővel  ,  a  másik  29  fővel  indult.  A plusz  létszámra  helyesen   kértek  az    OH OKÉV-tól 
engedélyt 2007. május 9.-i ülésen  a 28/2007. számú társulási  tanácsi  határozattal,  aki ezt 
megadta.  Ugyanezen határozat  5./pontjában  előírta,  hogy a  napközis  csoportok számát  a 
május kistérségi ülésen határozzák meg, ami meg is történt kicsit késve lett beterjesztve, a 
2007. június 18.-án a 34/2007.számú határozattal elfogadásra került. 
A határozat  6./ pontjában a VM. Gimnáziumban a 2007/2008-as tanévben két első osztály 
indítását  határozta  meg,  maximum  30  fővel.  A nyolc  évfolyamos  képzés  22  fővel,  a  0. 
évfolyamos pedig 27 fővel indult. Az 53/2007.(X.25.) számú határozatban a Gimnázium egy 
megüresedő angol szakos álláshely betöltését kérte 2007. november 1.-től, ami betöltésre is 
került. Az 54/2007.(X.25.) számú határozat az Arany János Általános Iskolában engedélyezett 
egy  megüresedett  napközis  álláshely  betöltését  2007.  szeptember  01.-től,  amelyre  saját 
költségvetésükre fel is vették a nevezett pedagógust.

2008.év:
A Tanács 15 határozatot hozott, abból 7 db az intézkedést igénylő határozat az intézmény 
tekintetében. A 24/2008 (III.31.)sz. határozat (mód: 46/2008.(VIII.28.)  az általános iskolai 
képzés  oktatás  szervezési  és   tartalmi  megújításról  döntött  a  2008/2009-es  tanévre 
vonatkozóan. A határozat szerint az Arany János Általános iskola intézményegységben el is 
indult az első évfolyam négy osztállyal és ebből egy osztályban pedig a magyar-német két 
tanítási  nyelvű  oktatás.  A  felső  ötödik  évfolyamba  lépő  tanulók  három  osztályban   a 
Széchenyi István Általános Iskolában , egy osztályban pedig a Gimnázium nyolcosztályos 
tagozatán  folytatták tanulmányaikat.  Biztosították a diákok művészetoktatási tanulmányait 
is.  (táncképzés,  Zeneiskolai  képzőn)  Az  infrastrukturális  fejlesztéshez  szükséges  terveket 
elkészítették,  mely a közoktatási fejlesztési  pályázat része. A  30/2008.(V.29.) sz.  határozat 



módosította  a  SZOI  Szervezeti  Működési  Szabályzatát,  kiegészítésre  került  a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel. Az SZMSZ-t az intézményegységek véleményezték. 
A 33/2008.(VI.30.) sz. határozat meghatározta a napközis csoportok számát, sőt a Széchenyi 
István Általános iskolában a kettő helyett 1 csoport indult, mivel a gyerekek száma összesen 
27 fő volt.
Ugyanezen határozat 2.) pontjában engedélyezte az Arany János Általános Iskola részére egy 
fő pedagógus határozott idejű kinevezésének további 1 évre történő meghosszabbítását, ami e 
szerint is történt. A 48/2008.(VIII.28.) sz. határozat elfogadta a SZOI Pedagógiai programját, 
azzal, hogy  megvalósítását az intézmény jelenlegi személyi állományával, többletköltségek 
nélkül  kell  megszervezni,  melynek  eleget  tettek.  A  Pedagógiai  programot  az 
intézményegységek véleményezték.
A  60/2008.(IX.25.) sz.  határozat  első  gondolatjelében  az  általános  iskolákban  a 
Tagintézmény-vezető segítő pedagógusok órakedvezménye, ebből adódó túlórák egyeztetése 
rendezésre került. A második gondolatjelben az áttanítást végző pedagógusok óraszámainak, 
órarenddel való összehangolása megtörtént. A szándék szerinti , hogy a következő évektől a 
nyelvszakos  valamint a testnevelés szakos pedagógusok egy helyen, valamelyik általános 
iskolában tanítsanak, az áttanítás csökkentése miatt,  ennek megvalósítása még nem történt 
meg,  mivel  nem  adottak  a  technikai  feltételek.  Az  áttanítás  megoldása  könnyebb  a 
Gimnázium és a Széchenyi István Általános Iskola között, a két egység közelsége miatt. Ez 
már az Arany János Általános Iskola tekintetében nem mondható el. Ebben a határozatban 
fogalmazódott meg, hogy az általános iskolai tagintézményekben egységesíteni szükséges a 
szabadidő  szervező  illetve  ifjúságvédelmi  feladatokat  ellátó  tevékenységéért  járó 
órakedvezményeket. Ez megtörtént heti 1-1 órában.
A 79/2008.(XII.18.) számú határozat a SZOI intézményben a 2009/10. tanévtől megszüntette 
a nyelvi előkészítő oktatást. Ezen határozat végrehajtásra került.

2009.év:
A Tanács  a  vizsgált  időszakig  18  határozatot  hozott,  abból  12  db  az  intézkedést  igénylő 
határozat az intézmény tekintetében. A 4/2009.(I.29.) sz. határozat döntést hozott abban, hogy 
2009. augusztus 1.-től a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola és Óvoda intézmény a SZOI 
tagiskolájaként  működik tovább.  E döntés alapján módosításra  került  az  SZMSZ. a  2009. 
július 2.-i társulási tanács ülésén a 48/2009.sz. határozattal kerül elfogadásra, kiegészítve az új 
tagintézménnyel.  A SZOI Igazgatótanácsába is  delegáltak tagot  a  fent  nevezett  intézmény 
részéről.
Az  5/2009.(I.29.)  sz.  határozat  felkérte  az intézmény igazgatóját,  hogy az általa  Felvetett 
költségcsökkentéssel járó javaslatokat tételesen dolgozza ki. Ezen felkérésnek eleget tett és 
beszámolt a 2009. május 28.-i Társulási ülésen a 40/2009.számú határozat szerint. 
A 6/2009.(I.29.) számú határozat 2009. szeptember 1.-el 3 fő pedagógus álláshelyet szüntetett 
meg,  ez  végrehajtásra  is  került.  A  11/2009.(II.26.)számú  határozat  engedélyezte  a  SZOI 
Takács  Jenő  AMI  által  történő  pályázat  benyújtását  az  alapfokú  művészeti  intézmény 
támogatására. A pályázat benyújtásra került, nyertek 1,5 m Ft-ot. Az első közbeszerzési eljárás 
nem sikerült, a vállalkozó nem jelentkezett, a második eljárás folyamatban van.
A 19/2009.(III.31.) számú határozat szerint a Társulási Tanács kimondta, hogy 2009. július 
1.-től  a  Magyarlak-Csörötnek  Általános  Iskola  és  Óvoda  intézmény  a  SZOI 
tagintézményeként működjön tovább.  A végrehajtásról  a  4/2009.(I.29.)  számú határozatnál 
írtam. Itt csatolták be az intézmény Alapító Okirat módosítását.
A 22/2009.(III.31.) számú határozat társulási szinten összesen 3 fővel csökkentette a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott létszámot, ami végrehajtásra került. 



A 24/2009.(III.31.) számú határozat engedélyezte a SZOI részére pályázat benyújtását a Vas 
Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. évi pályázati felhívására, amit be is nyújtottak és 
nyertek.
A 36/2009.(IV.30.) számú határozat szintén engedélyezte a SZOI részére pályázat benyújtását 
a HEFOP-ra, a kompetencia-alapú oktatás technikai feltételeinek biztosítására, amit  szintén 
benyújtottak és nyertek.
A  40/2009.(V.28.)  számú határozat  felkérte  a  SZOI  Igazgatóját,  hogy  a  Társulási  Tanács 
5/2009. számú határozatában vállalt racionalizálások közül a meg nem valósíthatók helyett 
más  javaslatok  megtételére  tegyen  intézkedést.  2009.  augusztusi  Társulási  Tanácsi  ülési 
határidővel. Ezen felkérésnek eleget tett és beszámolt a 2009. augusztus 27.-i Társulási ülésen 
az  56/2009.számú  határozat szerint.  A  48/2009.(VII.2.) számú  határozat  a  SZMSZ. 
jóváhagyásánál  döntés  született   arról,  hogy  a  Magyarlak-Csörötneki  tagintézmény 
vonatkozásában  egy  olyan  tagintézmény  vezető-helyettes  is  kinevezésre  kerüljön,  aki  az 
óvodai feladatellátásért felelős a tagintézményen belül. A határozat végrehajtásra került.
A  49/2009.(VII.2.)  számú  határozat  engedélyezte a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény 
számára egy fő napközis nevelő határozott időre történő alkalmazását a 2009. szeptember 01. 
- 2010. június 15. közötti időszakra azzal, hogy erre külön pénzügyi fedezetet nem biztosít. A 
pedagógus felvételre került a Széchenyi István Általános Iskola tagintézményébe.
Az 56/2009.(VIII.27.) sz. határozat a 40/2009.számú határozati felkérésre a SZOI Igazgatója 
itt  nyújtotta  be  beszámolóját.  Ebben  felhívta  az  intézmény  igazgatójának  figyelmét  a 
költségvetés betartására és arra, hogy a fenntartó a költségvetési rendeletében meghatározott 
intézményi támogatáson túl további finanszírozást nem biztosít az intézmény részére.

1.2 Ügyiratkezelés  és  adatvédelem  szabályozottsága,  megvalósulása  a  gyakorlatban,  
Tanügyi nyilvántartások ellenőrzése. 
(Az  intézmény  ügyiratkezelését  az  intézmény  vezetésénél  tagintézményenként  
ellenőriztem,  jelentésemben  összességében  értékelem  a  végzett   munkát,  csak  az 
eltérések  esetén   térek  ki  illetve  nevesítem  az   intézmény  vezetését,  az  adott  
tagintézményt.)                 

    
-  Az intézmény illetve egységei  Ügyirat kezelési Szabályzattal rendelkeznek, a vonatkozó 
jogszabályok figyelembe vételével (11/1994.(VI.8.)MKM. rendelet, 1995.évi LXVI. törvény) 
készültek. Az iktatást az iskola titkárok, a vezetésnél az adminisztrátor végzi. A szabályzatok 
mellékletét képezi az irattári terv.
- Az intézményhez az MKM. rendelet alapján irat sérülten, felbontottan nem érkezett.
- Az oktatási intézménybe érkezett, illetve azon belül keletkezett iratok iktatásra kerültek. Az 
iktatás  iktatókönyvbe  történő  bevezetéssel,  naptári  évenként  újra  kezdődő  sorszámos 
rendszerben történik.  A beérkezett  iratokon feltüntették az érkezés napját,  az  iktatószámot 
mindkét helyen szerepeltették, az iratok irattárba helyezését az iraton,  az iktató könyvben  is 
kivezették azokat.   
- Meghívó, közlöny, sajtótermék és reklámcélú kiadvány nem került iktatásra.
- Az iratok száma egy naptári évben  nem haladta a százat az Arany János, Széchenyi István 
Általános  Iskolákban  és  a  SZOI  vezetésénél  így  évenként  nem kellett   vezetni  a  név-és 
tárgymutatót  ,  de  a  visszakeresés  megkönnyítése  érdekében ezt  több helyen  folytatják.  A 
Takács Jenő AMI-nál és a Gimnáziumnál meghaladta az ügyiratok száma a 100 db-ot, ott 
helyesen vezetik a név- és tárgymutatót
-  Az  intézménynél  keletkezett  iratok  tartalmazzák  az  MKM  rendeletben  elő  írtakat.  A 
szúrópróba  szerint  nézett   iratokon  szerepelt  az  intézmény  neve,  székhelye,  iktatószáma, 
ügyirat megnevezése, aláírás, bélyegző stb. 



- Egyik helyen sem intéztek el ügyet távbeszélőn, mert ez nem jelentkezett igényként, illetve 
az ügy jellege sem kívánta meg.
-  Az  intézmény  a  vizsgált  időszakban  a  -  SZOI  vezetésének  kivételével-  mind  hozott 
határozatot a legtöbb esetben pl. fizetés nélküli szabadság engedélyezése tárgyában. A hozott 
határozatok a formai követelménynek megfeleltek pl. szerepelt mindegyiken indokolás is.
- A rendelet értelmében az irattárban őrzött iratokat legalább ötévenként felül kell vizsgálni. A 
vizsgált időszakban két tagintézménynél volt selejtezés, a Takács Jenő AMI-nál 2005. október 
26.-án, a Gimnáziumnál 2005. november 29.-én, ezekről szabályos selejtezési jegyzőkönyv 
készült, a selejtezés előtt 1 hónappal ennek tényét bejelentették a Vas megyei Levéltárnak. Az 
Arany János Általános Iskolánál 2004.november 18.-án, a Gimnáziumban 2005. november 
29.-én volt selejtezés utoljára, ezen intézményegységeknél még az idén meg kell tartani a 
selejtezést.  A SZOI vezetésénél  pedig  mivel  2005.  július  1.-én  jött  létre  az  intézmény,  a 
selejtezés 2010.-ben lesz aktuális.
-  A tanügyi nyilvántartásokat értelemszerűen az intézményegységeknél vizsgáltam.
- Az iskolába felvett tanulókról  beírási naplót vezetnek, melyet az iskolatitkárok vezetnek. 
Pl.  az Arany János Általános Iskolában szűnt meg diák tanulóviszonya idő előtt,  a törlést 
záradék bejegyzésével végrehajtották. A beírási naplóban helyesen szerepelt az Arany János 
és a Széchenyi István Általános Iskolatanulási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési tanulóinak 
Nevelési Tanácsadói szakvéleményére való utalás.
-  Úgy szintén  vezetik  az  osztálynaplót,  napközis  naplót a  foglalkozást  tartó  pedagógus 
személyébe.
-  Kiállításra  került  a  tanuló  felvételét  követő  30  napon  belül  a  törzslap minden 
intézményegységnél. Rajta feltüntetésre került az iskola neve, címe és az OM azonosítója. A 
törzslap  csak  a  közoktatási  törvény  2.  számú  mellékletében  meghatározott  adatokat 
tartalmazza  helyesen.  Törzslap  az  intézményegységekben  nem semmisült  meg  és  nem is 
veszett el, így póttörzslapot nem kellett kiállítani.
-  A  bizonyítványok  kiállítása  az  MKM.  Rendelet  szerint  történik  a  törzslap  alapján. 
Feltüntették rajta az OM. azonosítót és a tanuló azonosító számát. Az iskolákban bizonyítvány 
nem veszett el és nem semmisült meg, így másodlatot sem kellett kiállítani.
- A vizsgált időszakban az intézményegységekben tantárgyfelosztást készítettek, s ez alapján 
órarend is készült, amely tartalmazta a tanórai foglalkozások rendjét.
- Az intézményegységekben  jegyzőkönyv került felfektetésre a pl. nevelési értekezletekről, 
SZM  ülésekről.  A jegyzőkönyvek  tartalmazták  az  elkészítés  helyét,  idejét,  a  jelenlévők 
felsorolását,  az ügy megjelölését  és a lényeges megállapításokat,  a hozott  döntéseket  és a 
jegyzőkönyv készítőjének aláírását.
- A tanügyi nyilvántartások vezetése az MKM. rendelet szerint történik. Az osztályfőnökök 
vezetik  az  osztálynaplót,  a  Zeneiskolában  pedig  a  főtárgyat  tanító  tanár,  kiállítja  a 
bizonyítványt. A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetése 
az intézményegység vezetővel és az összeolvasó pedagógussal évvégeken megtörtént. Hibás 
bejegyzés  csak  a  Takács  Jenő  AMI-  nál  fordult  elő,  de  ott  sűrűn.  Az  MKM.  Rendelet 
melléklete szerint helyesen javították. A vizsgált időszakban a tanulók körében névváltozásra 
két intézményegységben, a Széchenyi István Általános Iskolában és a Takács Jenő AMI- ban 
került  sor.  A megváltozott  nevet  a  törzslapra  helyesen  jegyezték  be.  Viszont  az  iskolai 
bizonyítványt egyik helyen sem cserélték ki újra. Hibás adat miatt bizonyítvány csere nem 
volt.
- A bizonyítvány-nyomtatványok tárolása zárt helyen történik oly módon, hogy ahhoz csak 
az  igazgató  és  az  általa  megbízott  személy  fér  hozzá.  Az  iskoláknál  elrontott  és  nem 
helyesbíthető, illetve kicserélt bizonyítvány nem volt. 
-  Az  iskoláknak  nyilvántartást  kell  vezetni  az  üresbizonyítvány-nyomtatványokról,  a 
kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról valamint elrontott és megsemmisített 



bizonyítványokról. A felfektetett nyilvántartásokat rendben találtam. Sőt a Takács Jenő AMI- 
nál számítógépes nyilvántartással rendelkeznek fentiekről.

2. A munkaerő gazdálkodás

2.1. Továbbképzések alakulása, továbbképzési források felhasználásának vizsgálata:

A pedagógus  joga,  hogy hozzájusson a  munkájához  nélkülözhetetlen ismeretekhez,  ennek 
keretében szakmai tudását szervezett továbbképzés keretében gyarapíthatja.
A továbbképzési kötelezettség azon pedagógusok esetében áll fenn a 277 / 1997. (XII. 22.) évi 
Korm. r. 4.§ (2) bek. szerint, akik  a diploma megszerzése után a 7. tanévet kezdik meg, a 
kötelezettség alóli mentességet az 50 év felettiek kapnak.
A továbbképzési kötelezettség teljesíthető a 120 órás tanfolyam elvégzésével, újabb diploma 
megszerzésével,  szakvizsga  letételével,  szakirányú  továbbképzésben  való  részvétellel,  az 
Országos  Képzési  Jegyzékben  szereplő  és  a  nevelő-oktató  munkát  segítő  emelt  szintű 
szakképesítés megszerzésével.
Az akkreditált tanfolyamok jegyzéke évente két alkalommal jelenik meg.
A továbbképzésben  résztvevők  a  277/1997.(  XII.  22.  )   Korm.  rendelet  16.  17.  §-ában 
foglaltak szerint költségtérítésben részesülnek, ami a költségek 80%-a, több, együttes feltétel 
megléte esetén 100%-a lehet.
A továbbképzési  kötelezettséget  teljesítők  anyagi  juttatását  a  138/1992.   (  X.  8.)  Korm. 
rendelet 12. és 14.§-a szabályozza.

Az említett rendelet alapján a nevelési –oktatási intézmény vezetője középtávú továbbképzési 
programot készít.  A továbbképzési időszak az első év szeptember hónapjának első napján 
kezdődik,  és  az  utolsó  év  augusztus  hónapjának  utolsó  munkanapján  fejeződik  be.  A 
továbbképzési  programot  a  nevelőtestület  fogadja  el.  A  továbbképzési  programot  a 
továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-ig kell elfogadni.

A  nevelési  –oktatási  intézmény  vezetője  a  továbbképzési  program  végrehajtására  egy 
nevelési,  tanítási  évre szóló beiskolázási  tervet  készít.  A beiskolázási  tervet  a  közoktatási 
intézmény  vezetője  a  szakmai  munkaközösségek  közreműködésével  dolgozza  ki.  A 
beiskolázási tervet - a továbbképzési időszakban – minden év március 15-ig kell elkészíteni 
egy nevelési, tanítási évre.
A továbbképzési terv, és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltatónak be kell szereznie 
a közalkalmazotti tanács véleményét.

A továbbképzési program négy részből áll:
a.) a szakvizsgára vonatkozó alprogram,
b.) a továbbképzésre vonatkozó alprogram,
c.) a finanszírozási alprogram,
d.) a helyettesítésre vonatkozó alprogram.

A  szakvizsgára  vonatkozó  alprogramban  tantárgyanként  meg  kell  tervezni  a  részvételi 
létszámot.  A  beiskolázási  tervben  fel  kell  tüntetni  a  jelentkező  nevét,  lakcímét,  az 
alapképzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, munkakörét, szakmai gyakorlatának 
idejét  és helyét.  A beiskolázási  tervbe az vehető fel,  aki írásban kérte felvételét,  illetőleg, 
akinek részvételét a munkáltató elrendelte.



A  továbbképzésre  vonatkozó  alprogramban  kell  megtervezni,  hogy  tantárgyanként, 
munkakörönként  hány  személy  és  milyen  időkeretben  vehet  részt  a  továbbképzésben.  A 
munkáltató a továbbképzési program elfogadása után írásban értesíti a pedagógust, aki részt 
vehet a hétévenkénti továbbképzésben.
A  beiskolázási  terv  tartalmazza  azoknak  a  nevét,  munkakörét,  akiknek  a  részvételét 
betervezték, a továbbképzés megjelölését , a várható kezdő és befejező időpontját , a várható 
távollét idejét, a helyettesítés rendjét.

A finanszírozási  alprogramot a  277/1997.  (XII.22.)  Korm. rendelet  17.  § (1)  bek.  alapján 
javasolt elkészíteni.
A központi költségvetés által biztosított hozzájárulás (pedagógus továbbképzési normatíva) 
terhére az egyes pedagógus részvételi díj  kifizetéséhez való hozzájárulás nem lehet több a díj 
80%-ánál.
A részvételi  díj  kifizetéséhez  való  hozzájárulás  a  normatíva  által  biztosított  hozzájárulás 
terhére  a  80%-on  túl  is  megemelhető,  ha  a  pedagógus  a  munkáltató  által  meghatározott 
munkakörhöz kapcsolódó, vagy más olyan továbbképzésben vesz részt, amely a foglalkozási 
gondok megoldását szolgálja, valamint a pedagógus a munkáltatóval tanulmányi szerződést 
kötött.  A  továbbképzésen,  illetve  a  szakvizsgára  történő  felkészítésben  való  részvétel 
elrendelése esetén a részvételi díj 80%-án túli kiadásokat a munkáltatónak kell fedeznie.
A 138/1992. (X.8.)  Korm. rendelet 14.§-a alapján  a közoktatási intézmény dolgozójának a 
fizetési fokozatok közötti várakozási idejét egy évvel csökkenteni kell , ha teljesítette  a külön 
jogszabályban  meghatározott  továbbképzés követelményeit.  A várakozási  idő csökkentése 
hétévenként egy alkalommal illeti  meg a közoktatási  intézmény dolgozóját  akkor is,  ha a 
továbbképzés követelményeit többször teljesítette ebben az időszakban.
Ha olyan pedagógus vesz részt továbbképzésen, aki nem szerepel a beiskolázási tervben, az 
nem  tarthat  igényt  a  részvételi  díja  és  költségei  fedezetének  támogatására,  valamint  a 
továbbképzést eredményesen befejezők részére megállapítható anyagi elismerésre. 

A  SZOI  intézményeiben  külön  –  külön  találhatók  meg  a  2005/2006-os  tanévtől  a 
továbbképzési programok, éves beiskolázási tervek, finanszírozási programok – a Takács Jenő 
AMI-ban a jogszabályban előírtaknak a legmegfelelőbb. 
A 2008/2009-es tanévtől egységes beiskolázási terv készült SZOI szinten (ami ma már szintén 
bővítendő a Csörötnek-Magyarlak Általános Iskola és Óvoda integrálásával).
Intézményenként  az  alábbi  továbbképzéseken  vettek  részt  a  vizsgált  időszakban  a 
pedagógusok (a teljesség igénye nélkül):

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium:
Angol egyetemi szak, érettségi vizsgaelnöki, HEFOP 90 illv. 120 órás továbbképzés, EU-s 
pályázati projektmenedzsment tréning, szlovén pedagógus továbbképzés, közoktatási vezető 
képzés, ECL vizsgáztatói feladatokra felkészítő továbbképzés.

SZOI Széchenyi István 5-8. Évfolyam:
Angol nyelv szak, gyógytestnevelés szak, fejlesztő pedagógus szak, ECDL tanfolyam, német 
nemzetiségi  továbbképzés,  nem  szakrendszerű  oktatásra  való  felkészítés,  vizsgáztatói 
felkészítés,  HEFOP-os pályázati továbbképzések.

SZOI Arany János 1-4. Évfolyam:
Angol nyelv szak, rajz szak, kémia szak, mentálhigiené szak, fejlesztő pedagógia szak, nem 
szakrendszerű oktatásra való felkészítés, ECDL, pályázatíró tanfolyam.



SZOI Takács Jenő AMI: 
Vizuális nevelés egyetemi szak,  orgona szakos főiskolai végzettség,  furulya előadóművész 
szakirányú  végzettség,30-60  órás  szakirányú  továbbképzések  (pl.:  regionális  zeneiskolai 
versenyek, mint komplex zenetanári továbbképzések, magánének módszertani továbbképzés, 
zenei munkaképesség gondozás).

A  pedagógus  továbbképzés  keretében  a  finanszírozás  egyrészt  az  állami  normatívából, 
másrészt pályázati finanszírozásból történt, illetve ingyenes továbbképzéseken vettek részt a 
pedagógusok.

A  vizsgált  időszakban  továbbképzésre  felhasznált  állami  normatívát  az  alábbi  táblázat 
mutatja:

SZOI Arany 
J. Ált. Isk.

SZOI 
Széchenyi  I. 
Ált. Isk.

SZOI 
Takács  J. 
AMI

SZOI 
Vörösmarty 
M: 
Gimnázium

SZOI
összesen

2005 580.000.- 655.000.- 194.000.- 402.000.- 1.831.000.-
2006 421.200.- 432.900.- 140.400.- 304.200.- 1.298.700.-
2007 417.300.- 444.600.- 140.400.- 315.900.- 1.318.200.-
2008 1.283.000.-

Természetesen  az  adott  tanévekben  az  egyes  intézményekben  jóval  többet  fordítottak  a 
továbbképzésekre,  ennek  fedezetét  az  adott  évi  intézményi  költségvetésből  biztosították 
illetve a pedagógus saját maga finanszírozta a továbbképzést részben vagy teljes egészben.

A jövőben célszerű lenne egy teljesen új,  egységes SZOI szintű középtávú továbbképzési 
tervet  készíteni-  az  alprogramokkal  együtt,  melyben  meghatározásra  kerülne  a  preferált 
továbbképzések,  tanévenkénti  beiskolázottak  száma,  képzések  finanszírozása  stb.. 
Természetesen ezt akkor is meg kell tenni, ha véglegesen eltörli a 2010-es vagy az azt követő 
évi  költségvetés  az eddigi  pedagógus  továbbképzési  normatívát,  ez  esetben  viszont  egyes 
szükséges  továbbképzések.  (pl.:  a  kéttannyelvű  képzés  továbbhaladásához  szükséges 
feltételek megteremtése) Finanszírozásának megoldására kell mielőbbi fedezetet keresni és 
biztosítani.

A jövő évi költségvetési törvény tervezetéből is látható, a pedagógus továbbképzést érintő 
központi  forráscsökkenések  miatt  –  költségtakarékossági  szempontból  és  a  változó 
előírásokkal való összhang megteremtése érdekében – átmeneti szabályok beiktatása látszik 
szükségesnek a 2009/2010-es tanévben és a 2010/2011. tanév első félévében a jogszabály 
módosítás tervezete szerint pl.

-  egyes,  külön anyagi forrást  nem vagy csak kismértékben igénylő képzési  formákkal  (pl.  
önképzés, gyakornoki felkészítésben való részvétel stb.) a hétévenkénti továbbképzésnek nem 
csak a huszonöt, hanem legfeljebb hetven százaléka teljesíthető,

- pedagógus-továbbképzésre történő beiskolázást csak az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
keretében  pedagógus-továbbképzés  céljára  elnyert,  illetve  elnyerhető  támogatásokból,  
valamint a közoktatási intézmény vagy fenntartója saját forrásából lehet finanszírozni, kivéve  
a  korábbi  tanítási  évben  a  felsőoktatási  intézményben  megkezdett  tanulmányokat  (ezek  a  
központi költségvetés által biztosított támogatás támogathatók),



- nem menthető fel pedagógus abban az esetben, ha azért nem vett részt továbbképzésben,  
mert  a  munkáltató  központi  költségvetési  forrás  hiányában  nem  tudott  számára  a  
tanulmányok folytatásához támogatást biztosítani.

2.2 Az intézményben dolgozók szakos ellátottsága:

A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  tv.  15.  §  -a  határozza  meg  a  közoktatásban 
alkalmazottak  körét,  miszerint  pedagógus  munkakörben   az  e  törvényben  ,  illetve  más 
jogszabályban  meghatározott  végzettséggel  és  szakképzettséggel   rendelkező  személy 
foglalkoztatható.
Nevelési  –oktatási  intézményben, pedagógus munkakörben az alkalmazható,  aki felsőfokú 
iskolai  (egyetemi vagy főiskolai  szintű) végzettséggel  és szakképzettséggel  rendelkezik.  A 
megfelelő felsőfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következők:

- az iskolai oktatás első- negyedik évfolyamán valamennyi tantárgyhoz a tanítói, amennyiben 
a tantervben foglaltak alapján emelt szintű oktatás folyik, a művészetek az idegen nyelv, a 
nemzetiségi és etnikai kisebbségi nyelv és irodalom tantárgyakhoz a tantárgynak megfelelő 
tanári;
-az  iskolai  oktatás  ötödik  –  hatodik  évfolyamán  a  nem  szakrendszerű  oktatásban  a  fent 
meghatározottak szerinti, a szakrendszerű oktatásban a tantárgynak megfelelő szakos tanári, 
vagy a műveltségi területnek megfelelő képesítést nyújtó tanítói;
-  az  iskolai  oktatás  hetedik-  nyolcadik  évfolyamán  a  tantárgynak,  műveltségi  területnek 
megfelelő szakos tanári;
-  a  középiskolában  a  kilencedik  évfolyamtól  kezdődően  a  tantárgynak  megfelelő  szakos 
egyetemi  szintű  tanári,  a  művészetek  a  testnevelés,  a  technika-gyakorlati  foglalkozás 
tantárgyak esetén a tantárgynak megfelelő tanári;
- iskolai, kollégiumi könyvtáros tanárnak (tanítónak) az iskolában, kollégiumban pedagógus 
munkakör  betöltésére  jogosító  tanítói  végzettség,  tanári  és  könyvtáros  végzettség  és 
szakképzettség; továbbá iskolai, kollégiumi könyvtáros tanárnak (tanítónak) alkalmazható az 
is,  aki az e törvény 17. §-a (1) bekezdésének b)-e) és j) pontban felsorolt  - az iskolában, 
kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító - tanítói vagy tanári végzettséggel és 
szakképzettséggel,  továbbá  iskolarendszeren  kívüli  oktatásban  szerzett  felsőfokú  vagy 
középfokú könyvtárosi szakképzettséggel rendelkezik.
-  az  alapfokú  művészetoktatási  intézményben  a  művészeti  szakmai  tantárgyakat  oktató 
pedagógusnak  a  művészeti  tárgynak  megfelelő  szakirányú  tanári,  az  alapfokú 
művészetoktatási intézmény előképző és alapfokú évfolyamain továbbá a művészeti tárgynak 
megfelelő szakirányú tanítói vagy művész; a tizenegyedik évfolyamtól a művészeti tárgynak 
megfelelő egyetemi szintű tanári, illetve művész.
Idegen nyelv oktatására – minden iskolatípusban - alkalmazható, aki nyelvtanári vagy idegen 
nyelv és irodalom szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.
Nem szakrendszerű oktatásban a tanár akkor taníthat, ha legalább százhúsz órás pedagógus – 
továbbképzés  vagy  szakirányú  továbbképzés  keretében  történő  felkészülés  keretében 
elsajátította  a  hat-tizenkét  éves  korosztály  életkori  sajátosságaihoz  illeszkedő  pedagógiai, 
pszichológiai  ismereteket  és  az  eredményes  felkészítéséhez  szükséges  módszereket.  E 
rendelkezéseket alkalmazni kell a szakkollégiumi végzettséggel nem rendelkező tanítóra is, 



azzal  az  eltéréssel,  hogy  a  felkészülés  során  a  tizenegy-tizenkettő  éves  korosztály 
neveléséhez-oktatásához szükséges ismereteket sajátítsa el.

A vizsgált időszakban a 2005/2006-os tanévben a SZOI Széchenyi István Általános Iskolában 
nem megfelelő szakképzettséggel a felső tagozaton  1 fő rajz  szakot oktatott, a 2007/2008-as 
tanévben pedig 1 fő technikát tantárgyat. Ugyancsak ezen intézményegységben a 2008/2009. 
tanév végéig 2 fő német nyelvet középfokú nyelvvizsgával oktatott alapképzésben.

A SZOI Arany János Általános Iskolában a 2005/2006. illv. a 2006/2007. tanévben megfelelő 
végzettség nélkül oktatott 1 fő technika tantárgyat. Természetesen ezen feladatokat szükség 
miatt látták el, és mihelyt lehetett a szakos ellátottságot biztosították.

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium: néhány esetben előfordul, hogy egyetemi végzettség 
hiányában főiskolai végzettséggel tanítanak a 9-13. évfolyamon is. 

A SZOI általános iskolai képzését tekintve (Arany János 1-4. évfolyam, Széchenyi István 5-8. 
évfolyam együttesen) a 2008/2009-es tanévet kiemelve a szakos ellátottság az alábbiak szerint 
alakult:

Tanító  szakos  végzettséggel  rendelkezik  38  fő,  ebből  ténylegesen  tanító  31  fő  a  16  alsó 
tagozatos osztályban. Matematika szakos 11 fő,  magyar szakos 4 fő,  testnevelés szakos 7 fő, 
történelem szakos 3 fő (közülük 1 fő félállásban a III. Béla Szakközépiskolában is dolgozik), 
technika szakos 3 fő (közülük 1 fő vezető beosztású, csökkentett heti óraszámmal), földrajz, 
biológia, kémia, fizika, számítástechnika tantárgyakat 2-2 fő oktat,  rajz szakos 1 fő, aki a 
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium pedagógusa és a gimnáziumi rajz órákat is ellátja. Az 
idegen nyelvi szakos pedagógusok: német szakos 7 fő, angol szakos 2 fő, szlovén szakos 5 fő. 
A testnevelést és a nyelveket oktató pedagógusok az alsó és a felső tagozaton is tanítanak.
Az eltérő tantervű tagozaton 2 fő gyógypedagógus oktat, további 1 fő gyógypedagógus segíti 
elsősorban az SNI-s gyermekek továbbhaladását.
Megállapíthatjuk, hogy a SZOI általános iskolai képzésén közel 100%-os a szakos ellátottság 
a vizsgált időszakban. 
El kell azonban gondolkodni azon, hogy a jövőben miként tudja az intézmény megoldani a  
kéttannyelvű  képzést  felmenő  rendszerben,  a  mindennapos  testnevelést  (amennyiben 
továbbra is tanórai keretek között kívánja biztosítani), a technika, majdan az angol nyelv  
oktatását.

A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban a szakos ellátottság 100%-os a SZOI Széchenyi 
István 5-8. évfolyamról történő áttanításokkal. Magyar szakos 4  fő, matematika szakos 6 fő 
(közülük 1 fő vezető beosztású, 2 fő nem oktatja a szakot), történelem szakos 3 fő, fizika 3 fő 
(közülük 1 fő vezető beosztású), földrajz szakos 2 fő (közülük 1 fő nem oktatja e szakot, mert 
teljes óraszámban a másik szakját oktatja, illetve vezető beosztása miatt órakedvezménnyel 
rendelkezik)  –  ezért  a  szakos  ellátottságot  áttanító  pedagógusokkal  oldják  meg,  biológia 
szakos 3 fő (közülük 1 fő nem oktatja a szakot), számítástechnika –informatika szakos 2 fő, 
testnevelés szakos 3 fő, kémia, rajz, ének  szakos 1-1 fő. Idegen nyelvet oktató pedagógusok: 
német szakos 6 fő, angol szakos 4 fő, szlovén szakos 2 fő (közülük 1 fő nem oktatja a szakot), 
olasz szakos 1 fő (jelenleg nem oktatják az olasz nyelvet).(Néhány pedagógusnál előfordul, 
hogy főiskolai végzettséggel a 9-13.évfolyamon is oktat.)

A Takács Jenő AMI-ban a szakos ellátottság : 



A szakos ellátott jelenleg 100%-os, de a következő minősítés kapcsán a gitár és a harmonika 
szak oktatása már kérdéses.

Javasolt  a  jövőre  nézve,  hogy  az  iskolák  közötti  áttanítások  lehetőségét  még  jobban 
kihasználja  az  intézmény,  ezzel  is  biztosítva  a  100%-os  szakos  ellátottságot,  mely  a  
tagintézményi normatíva feltétele.

3. Az intézmény feladatai:
 

3.1 A pedagógiai programban és a helyi tantervben rögzítettek vizsgálata:

A nevelési és pedagógiai program a KT. 44. § -a alapján  a nevelési-oktatási intézményben a 
nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik. A nevelési, illetve 
pedagógiai  programot  a  nevelőtestület  fogadja  el,  és  a  fenntartó  jóváhagyásával  válik 
érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles 
az  adott  intézménytípusnak  megfelelő  szakterületen  eljárni  jogosult  közoktatási  szakértő 
véleményét beszerezni. Ha ilyen közoktatási szakértő nincs az intézménytípusnak megfelelő 
szakterület, olyan szakember kell beszerezni, akinek az adott intézménytípusban legalább öt 
év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlata van.
A nevelési,  illetve  pedagógiai  programot  a  nevelési-oktatási  intézmény  honlapján,  annak  
hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A szülőket a megelőző tanév 
végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről,  tanulmányi segédletekről,  taneszközökről, 
ruházati  és  más  felszerelésekről,  amelyekre  a  következő  tanévben  a  nevelő  és  oktató 
munkához szükség lesz.
Tájékoztatni kell őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és 
más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői 
kiadások csökkentéséhez.

Az iskola pedagógiai programja meghatározza:
a.)az iskola nevelési programját, ennek keretén belül
- az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, 
eljárásait,
- a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
- a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,
-a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet,
- a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet,
- a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
- a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot,
- a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet,
- a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és 
felszerelések jegyzékét,
-  a  szülő,  tanuló,  iskolai  és  kollégiumi  pedagógus  együttműködésének  formáit, 
továbbfejlesztésének
lehetőségeit.
b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül
-  az  iskola  egyes  évfolyamain  tanított  tantárgyakat,  a  kötelező  és  választható  tanórai 
foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit,
-  az  oktatásban  alkalmazható  tankönyvek,  tanulmányi  segédletek  és  taneszközök 
kiválasztásának elveit,  figyelembe véve  a  tankönyv ingyenes  igénybevétele  biztosításának 
kötelezettségét,



- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,
- az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló 
magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá -jogszabály 
keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének 
formáját,
- moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását 
az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,
- a középszintű érettségi vizsga témaköreit,
- nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén a nemzeti, etnikai kisebbség 
anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagot,
- nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók részére a 
magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyagot,
-  a  nemzeti,  etnikai  kisebbséghez  nem tartozó  tanulók  részére  a  településen  élő  nemzeti, 
etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot,
- a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket,

Az iskola első-negyedik évfolyamán a helyi tantervbe évfolyamonként legalább heti három, a 
többi évfolyamán heti átlagban két és fél testnevelési órát be kell építeni. A helyi tantervbe - a 
nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének terhére - további egy vagy több testnevelési 
óra is beépíthető. A többlet testnevelési órákkal az e törvény 52. §-ának (3) bekezdésében 
meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető. Ha az iskolában 
iskolaotthonos nevelés és oktatás folyik, a helyi tantervbe minden tanítási napra - a délelőtti 
vagy a délutáni tanítási időszakra be kell építeni a testnevelési órát.  A többlet testnevelési 
órákat az első-negyedik évfolyamon-az e törvény 17. §-ának (8) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek megfelelő – testnevelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező tanár is 
taníthatja.
Az iskola nevelési  programjának részeként  el  kell  készíteni  az iskola  egészségnevelési  és 
környezeti nevelési programját. Az iskolai egészségnevelési programnak tartalmaznia kell az 
egészségfejlesztéssel  összefüggő  iskolai  feladatokat,  beleértve  a  mindennapi  testedzés 
feladatainak  végrehajtását  szolgáló  programot  is.  Az  iskolai  egészségnevelési  program 
elkészítéséhez be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét.

Az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni:
a)  az  iskolai  írásbeli  beszámoltatások  formáit,  rendjét,  korlátait,  a  tanulók  tudásának 
értékelésében betöltött szerepét, súlyát,
b)  az otthoni  (napközis és tanulószobai)  felkészüléshez előírt  írásbeli  és  szóbeli  feladatok 
meghatározásának elveit és korlátjait.

Ha az  általános  iskolában  a  művészetek  műveltségi  területen  emelt  szintű  oktatás  folyik, 
továbbá ha a szakiskola vagy a szakközépiskola művészeti szakmai vizsgára készít fel, az 
iskola,  valamint  az  alapfokú művészetoktatási  intézmény pedagógiai  programja  előírhatja, 
hogy  a  tanuló  a  kötelező  tanórai  foglalkozások  keretében  köteles  részt  venni  művészeti 
próbákon és előadásokon (zenekar, kórus, tánckar stb.).
Az összetett  iskola,  a  közös  igazgatású közoktatási  intézmény és  az általános  művelődési 
központ a  különböző iskolatípusok nevelési  és  oktatási  céljainak megvalósításához külön-
külön helyi  tantervet  alkalmaz.  Az egységes iskola  a  különböző iskolatípusok nevelési  és 
oktatási  céljainak  megvalósításához  egy  helyi  tantervet  alkalmaz,  amelyik  tartalmazza  a 
minden tanuló  részére  átadásra  kerülő  közös,  továbbá  az  egyes  iskolatípusok nevelési  és 
oktatási  céljaira  épülő  kiegészítő  tananyagot  és  követelményeket,  valamint  azokat  a 



tanulmányi  feltételeket,  amelyek  alapján  be  lehet  kapcsolódni  a  kiegészítő  tananyag  és 
követelmények elsajátításába.

- A SZOI négy szentgotthárdi oktatási intézmény integrációjával jött létre 2005-ben. Ekkor 
készült szakértői vélemény a Pedagógiai Programról.

-A különböző oktatási szintek közül az általános iskolai terület volt az, ahol a 
feladat-ellátási helyek szervezésében további racionalizálást tartott szükségesnek 
a fenntartó. Az integráció következő állomásaként 2008-ban átszervezésre került 
az  általános  iskolai  oktatás  a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézményben.  Ennek 
értelmében a 2008/09-es tanévtől kezdődően az első osztályos tanulók már csak 
az  Arany  János  Általános  Iskola  intézményegységében  kezdték  meg 
tanulmányaikat.  A 2008/09-es  tanévben  ötödik  évfolyamba  lépő  tanulók  a 
Széchenyi  István  Általános  Iskola  intézményegységben  folytathatták 
tanulmányaikat  a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézményben:  Továbbra  is  egy 
osztály a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium nyolcosztályos tagozatán indul. 
Az  alsó  tagozat  egyik  első  osztályában  felmenő  rendszerben  elkezdődött  a 
magyar- német két tanítási nyelvű oktatás, amely az elképzelések szerint a 8. 
évfolyam végéig tart.
Szintén  a  2008/09-es  tanévtől  az  első  és  ötödik  évfolyamokon  a  testnevelés 
tantárgy oktatását a Nemzeti Alaptanterv iránymutatása alapján úgy szervezték 
meg felmenő rendszerben, hogy a tanulók minél szélesebb köre vegyen részt 
minden  egyes  tanítási  napon  sportfoglalkozásokon,  biztosítva  ezzel  a 
mindennapos  testmozgás  lehetőségét  a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény 
tanulói számára. 
A fenti  feladatbővítések  kapcsán  2008.  augusztus  21-i  dátummal  szakértői 
vélemény készült, mely elfogadásra javasolja a kiegészített Ped.Programot. Már 
ebben  is  leírták  a  szakértők,  hogy  a  dokumentum  tartalmaz  olyan 
többletfeladatokat,  amelyek  elfogadása  esetén  a  fenntartó  részéről  anyagi  
áldozatvállalással járnak.
-2009.  július  1-től  az  integráció  harmadik  lépéseként  az  intézmény  tagintézményeként 
működik tovább a Magyarlak-Csörötneki Általános Iskola és Óvoda. Ettől az időponttól az 
intézmény  többcélú,  közös  igazgatású  közoktatási  intézmény,  amely  magában  foglal  egy 
egységes  iskolai  intézményegységet  és  magában  foglal  egy  alapfokú  művészetoktatási 
intézményegységet  is.  Az egységes iskolai  intézményegység ellátja  az óvodai  nevelést,  az 
általános  iskolai  képzést  és  a  gimnáziumi  képzést,  megfelelve  ezzel  az  egységes  iskola 
törvényi  követelményeinek.  A  SZOI  Magyarlak-Csörötnek  Általános  Iskola  és  Óvoda 
intézményével  történő  bővítésével  a  Pedagógiai  Programot  az  intézmény  módosította  az 
alábbi pontokban, de szakértői vélemény nem készült. A módosítást a fenntartó Szentgotthárd 
Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 48/2009.számú határozat 
2./ pontjában fogadott el.

- Intézményi elnevezések módosítása (az új alapító okirat szerint)
- A program kiegészítése az új tagintézmény vonatkozásában (óvodai nevelés)



-  Igazgatótanács  létszáma lecsökken:  6  fő:  igazgató és  az  egységenkénti  vezetők (döntési 
jogköre  július  1.-től  már  csak  a  Takács  Jenő  AMI  intézményegység-vezetői  pályázat 
elbírálásában van)
- Emelt angol nyelvi képzés: a 2009/10-es tanévben az általános iskola első évfolyamán első 
alkalommal  emelt  angol  nyelvi  csoportot  is  indítunk.  Erre  a  képzésre  is  a  kéttannyelvű 
képzéshez hasonló mérési  rendszer segítségével válogatjuk a gyerekeket (A korábbi emelt 
német nyelvi képzés természetesen megszűnik).
- Iskola képzési rendje most már az óvodába lépés feltételeivel kezdődik.
-  Tankötelezettség  teljesítése:  az  osztályok  évfolyamonként  kiegészültek  a  Magyarlak- 
Csörötneki tagintézmény évfolyamonkénti egy-egy osztályával.
-  Tanulmányok  folytatása:  amennyiben  a  tanuló  a  8.  évfolyam  után  úgy  dönt,  hogy 
tanulmányait az intézményen belül kívánja folytatni,  akkor automatikusan, felvételi eljárás 
nélkül továbblép a gimnázium 9. évfolyamára (egységes iskola, 12 évfolyam).

Az  ellenőrzés  során  az  intézmények  többségében  hatályos  kinyomtatott  pedagógiai  
programot nem tudtak mutatni (csak számítógépen volt  meg a dokumentum, de nem az  
intézmény honlapján), pedig a Közoktatási Törvény előírja, hogy a Pedagógiai Programot  
az  intézmény  honlapján,  vagy  a  helyben  szokásos  módon  (  iskolai  könyvtár,  
intézményvezetői  iroda  )  nyilvánosságra  kell  hozni.  (Az  ellenőrzést  követően  ezen 
hiányosságot pótolták az intézményekben.)

3.2. Az  iskolai  csoportok,  osztályok  alakulásának  vizsgálata  (összesített 
gyereklétszám, osztálylétszámok, bejáró tanulók létszáma)

- Az iskolai csoportok/osztályok összlétszámának alakulása tagozatonként:



A fenti táblázatot áttekintve, megállapíthatjuk, hogy a tanulólétszám a SZOI-ban a vizsgált 
négy  tanév  alatt  jelentősen  csökkent,  mely  az  adott  évben  született  gyermekek  alacsony 
számából fakad,  tehát  nem tér el  az országos tendenciától.  Ez hosszú távon előre  vetíti  a 
közoktatási  intézményekben  a  folyamatos  átszervezés  lehetősségét  (osztály  összevonások, 
kevesebb osztály indítása stb.)

Az alsó tagozatos gyermekek összlétszáma 2005/2006-os tanévben 405 fő, míg a 2008/2009-
es  tanévben  csak  356  fő.  A 2008/2009-es  tanévben  az  első  osztályosok  száma  olyan 
alacsony volt,  hogy a létszám alapján az induló első évfolyamon akár három osztály 
indítása is elegendő lett volna, így maximális osztálylétszámmal – azaz 26 fővel lehetett 
volna indítani az osztályokat.

A felső tagozatos gyermekek létszáma is csökkenést mutat, de ez nemcsak az évtizedek óta 
tartó gyermeklétszám csökkenésnek tudható be, hanem annak is, hogy a 4. évfolyam után a 
tanulók a 8 osztályos gimnáziumi képzést választották.

A csökkenő gyermeklétszám miatt a felső tagozaton már a vizsgált időszak előtt a Széchenyi 
István  Általános  Iskolában  a  felső  tagozaton  is  csak  két  osztály  indítását  engedélyezte  a 
fenntartó, továbbá a 2008/2009-es tanévtől pedig a felső tagozatban az ötödik évfolyamon 
három osztály indítása engedélyezett. 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 20008/2009
SZOI  ARANY 
JÁNOS  ÁLT. 
ISK. 
Alsó Tagozat

186 187 197

1.Évf.  78
2. Évf. 95
3. Évf. 86
4. Évf. 91

SZOI  ARANY 
JÁNOS  ÁLT. 
ISK.
Felső Tagozat

166 165 168

SZOI  ARANY 
JÁNOS  ÁLT. 
ISK .Eltérő tant.
Tag.(alsó,felsőt.)

9 10 7 6

8 8 6 5

SZOI 
SZÉCHENYI 
ISTVÁN ÁLT. I.
Alsó tagozat

210 200 180 -

SZOI 
SZÉCHENYI 
ISTVÁN ÁLT. I.
Felső tagozat

218 194 170

5. Évf. 74
6. Évf. 84
7. Évf. 79
8. Évf. 92

SZOI 
VÖRÖSMARTY 
MIHÁLY GIM.
8 osztályos képz.
4 osztályos képz.

172 181 187 186

123 118 109 103

ÖSSZESEN 1092 1063 1024 979
SZOI  TAKÁCS 
JENŐ  AMI 298 290 299 310



A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium nyolcosztályos képzésén éppen a fent említett okok 
miatt a létszám emelkedik – még akkor is, ha a 8. osztály után több tanuló is él az iskolaváltás 
lehetőségével.
A négy évfolyamos képzésen viszont a létszám csökken.

A SZOI Takács Jenő AMI tanulói létszámát tekintve örvendetes, hogy évről évre  kismértékű 
emelkedést mutat.

Az  elkövetkezendőkben  fokozottan  figyelni  kell  az  osztályok,  csoportok  szervezésénél  a 
törvényes létszámok betartására, betartatására, különös tekintettel a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. tv.  3. sz. mell. II. 3. pontja alapján 2 ill. 3 főnek számító gyermekek létszámba 
vételével.
(A jövő évi költségvetés tervezetében az osztály,  csoport  szervezése tekintetében az alábbi  
javaslat  áll:  Rugalmasabbá  válnak  az  osztály,  csoport-szervezési  feltételek  azáltal,  hogy 
összevont osztály az általános iskolában és az alapfokú művészetoktatásban négy egymást  
követő  évfolyam  tanulóiból  szervezhető,  a  jelenlegi  három  évfolyam  helyett.  Az  óvodai  
csoport, az iskolai osztály, illetve a kollégiumi csoport maximális létszáma, ha azt oktatás-
szervezési  okok indokolják,  20% helyett  30%-kal léphető túl,  amennyiben azzal  a diák és  
szülői szervezetek egyetértenek.)

Az integrált intézmény lehetőséget biztosít arra, hogy az egyes tagintézményből a tanulók a 
másik  tagintézményben  folytathassák  a  tanulmányaikat-  általános  iskolás  tanuló 
kisgimnazistaként.   Ez a vizsgált  időszak első három tanévében a SZOI Széchenyi István 
Általános  Iskolában  volt  a  jellemző,  kisebb  mértékben  a  SZOI  Arany  János  Általános 
Iskolában, az átszervezést  követően pedig már csak a  SZOI Arany János 1-4 Évfolyamos 
tagintézményét érinti. 
Ugyancsak lehetőséget biztosít a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés is az intézményváltásra - 
elsősorban a 4/8 tanév végén.

A KISGIMNÁZIUMBAN FOLYTATTÁK TANULMÁNYAIKAT

SZOI Arany J. Ált. 
Isk-ból

SZOI Széchenyi I. 
Ált. Isk-ból

Összesen:

2005/2006 7 20 27
2006/2007 4 12 16
2007/2008 6 9 15
2008/2009 18 - 18

MÁS ISKOLÁBAN FOLYTATTÁK TANULMÁNYAIKAT

A  SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimn-ból 
távozott tanulók száma 
8 osztályos kép-ből 4 osztályos kép-ből

2005/2006 8 1
2006/2007 2 1
2007/2008 19 4
2008/2009 7 -



A 2007/2008-as tanévben kimagaslóan sok tanuló – 23 fő – távozott  a SZOI Vörösmarty 
Gimnáziumból.  Ebből  a  23  főből  11  tanuló  az  akkori  8.a  osztályból  ment  el,  ez  az 
osztálylétszám 35%-a.. A 2008/2009-es tanévben távozó diákok is egy osztályt érintettek, a 25 
fős osztálylétszám így 18 főre csökkent.

A  0.évfolyamos  képzésben  résztvevők  e  tanévben  tesznek  érettségi  vizsgát  –  13.  b 
osztályosok, 29 fővel. A képzésben résztvevő tanulók az első évben (0. évfolyam) a választott 
idegen  nyelvet  és  informatikát  a  heti  óraszám  többszörösében  tanulhatták.  Ez  a  képzés 
lehetőséget adott, hogy nyelvvizsgát és ECDL vizsgát szerezzenek a tanulók az öt tanév alatt. 

A 29 fős osztályból, angol nyelvből 5 fő középfokú (17%), 1 fő felsőfokú (3%) nyelvvizsgát 
tett. Német nyelvből 11 fő sikeres középfokú (38%), 3 fő (10%) felsőfokú nyelvvizsgát tett. 
Az osztály 76 %-a rendelkezik ECDL full vizsgával.

Előrehozott  érettségi  vizsgát  tett  már  a  2007/2008-as  tanév  végén 1 fő  kémiából  és  9  fő 
informatikából. A 2008/2009. tanév végén ugyancsak előrehozott vizsgát tett angol nyelvből 5 
fő, német nyelvből 8 fő, szlovén nyelvből, kémiából, informatikából és földrajzból 1-1 fő.

A másik végzős osztály (17 fő) – 12. a – tanulói közül 5 fő középfokú angol nyelvvizsgával 
rendelkezik,  4  fő  középfokú  német  nyelvvizsgával  rendelkezik.  1  fő  középfokú  szlovén 
nyelvvizsgát tett. ECDL vizsgát az osztály tanulói nem tettek, előrehozott érettségit is csak 
néhányan:  2  fő  angol  nyelvből,  3  fő  német  nyelvből,  1  fő  szlovén  nyelvből  és  1  fő 
testnevelésből.
Összehasonlítani  a  végzős  évfolyam osztályait  nem lehet,  de  meg  állapítható,  hogy  a  0. 
évfolyamon  éltek  a  tanulók  az  idegen  nyelv  és  az  informatika  elsajátításának  gyorsabb 
lehetőségével, mely a továbbtanulásukhoz elengedhetetlen. 

0.évfolyamos képzés
13.b osztály  29fő

Nyolcosztályos képzés
12.a osztály  17 fő

Angol nyelv középfokú 5  fő 7% 5 fő 29%
Angol nyelv felsőfokú 1 fő 3% -
Német nyelv középfokú 11 fő 38% 4 fő 24%
Német nyelv felsőfokú 3 fő 10% -
ECDL full 22 fő 76% -
Előrehozott  érettségit  tett 
összesen

27 fő 7 fő

A napközis csoportok alakulása:

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Napközis
tan.sz.

Napközis
csop.sz.

Csoport
átl.létsz.

Napközis
tan.sz.

Napközis
csop.sz.

Csoport
átl.létsz

Napközis
tan.sz.

Napközis
csop.sz.

Csoport
átl.létsz

Napközis
tan.sz

Napközis
csop.sz

Csoport
átl.létsz

SZOI ARANY
JÁNOS 
Ált.Isk.

184 7 26,2 183 8 22,2 204 8 25,5 191 9 21,1

SZOI 
SZÉCHENYI 
I. Ált. Isk.

45 2 22,5 51 2 25,5 27 1 27 27 1 27

ÖSSZESEN: 229 9 25,4 234 10 23,4 231 9 25,6 218 10 21,8



A SZOI intézményeiben a tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos és tanulószobai 
ellátást biztosít.
A SZOI Arany János Általános Iskola intézményében a napközis tanulók száma mindig magas 
volt- az alsó tagozaton 6-7 csoportot, a felső tagozaton egy csoportot szerveztek, az Eltérő 
Tantervű Tagozatos napközis gyermekek integráltan voltak normál napközis tanulókkal.. A 
Széchenyi István Általános Iskolában a klasszikus napközis tanulók száma alacsony, mert az 
iskolában az alsó tagozaton az osztályok többsége iskolaotthonos volt. Így az alsó tagozaton 
esetleg egy és a felső tagozaton is egy napközis csoportot szervezetek.
Az alsó tagozaton napi 4,5 óra, a felső tagozaton napi 3 óra a napközis foglalkozás időkerete, 
ez egy hétre 22,5 illetve 15 óra.
A két táblázatot összevetve megállapíthatjuk, hogy a napközis tanulók száma nő, ez főként az 
alsó tagozatos osztályokban figyelhető meg. A 2008/2009-es tanévet figyelembe véve 62% a 
napközis tanulók aránya az alsós évfolyamokon.

Bejáró tanulók aránya:

A bejáró tanulók két csoportját különböztetjük meg. Bejáró közigazgatási területről – ők azok 
a  tanulók,  akik  Szentgotthárd  közigazgatási  területéről  járnak  iskolába  (pl.  Rábatótfalu, 
Kethely,  Zsida,  Rábafüzes);  bejáró  nem  közigazgatási  területről  –  ők  a  szentgotthárdi 
kistérség környező településeiről járnak iskoláinkba (Szakonyfalu, Magyarlak, Rönök).

A táblázat  alapján megállapíthatjuk,  hogy a  vizsgált  tanévekben a  közig.  területről  bejáró 
tanulók száma az össz. tanulólétszám 30%-a. A nem közigazgatási területről bejáró tanulók 
száma az össz. tanulólétszám átlag 27-28%-a.

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Össz.
létsz

Közig
.

Nem 
közig.

Össz.
létsz

Közig Nem 
közig

Össz.
létsz

Közi
g

Nem 
közig

Össz.
létsz

Közig Nem
 közig

SZOI  Arany 
János Ált. Isk.
Alsó tagozat

186 58 14 187 60 14 197 60 180 78 21 12
95 29 15
86 18 25
91 21 17

SZOI Arany 
János Ált.Isk.
Felső tagozat

166 41 20 165 51 24 168 55 20 - - -

SZOI Széchenyi
István Ált. Isk.
Alsó tagozat

210 55 63 200 45 75 180 47 66 - - -

SZOI Széchenyi
István Ált. Isk.
Felső tagozat

218 50 92 194 50 76 170 41 76 74 20 22
84 23 21
79 21 23
92 21 29

SZOI 
Vörösmarty  M. 
Gimnázium
8 ostályos képz.

172 75 48 181 77 52 187 85 59 186 91 57

SZOI 
Vörösmarty  M. 
Gimnázium
4 osztályos képz

123 32 47 118 28 46 109 29 47 103 30 49

Összesen 1075 311 284 1045 311 287 1011 317 286 968 295 270



Százalékos 
arány

29% 26% 30% 27% 31% 28% 30% 28%

SZOI  Takács J.
AMI

289 85 290 73 299 100 310 86

Sajátos nevelési igényű /SNI-s/ tanulók

Sajátos  nevelési  igényű  gyermek,  tanuló:  az  a  gyermek,  tanuló,  aki  a  szakértői  és 
rehabilitációs  bizottság  (TKVSZRB)  szakvéleménye  alapján  testi,  érzékszervi,  értelmi, 
beszédfogyatékos,  autista,  több  fogyatékosság  együttes  előfordulása  esetén  halmozottan 
fogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
A SZOI tagintézményeiben szegregáltan és integráltan is foglalkoznak az érintett tanulókkal.

SZOI ARANY J. ÁLT.ISK. SZOI SZÉCHENYI I. ÁLT. ISK.
Szegregált Integrált Szegregált Integrált

2005/2006 17 14 - 17
2006/2007 18 12 - 13
2007/2008 13 15 - 8
2008/2009 11 6 - 11

A Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX tv.  126. § alapján a szakértői és 
rehabilitációs  bizottság  2007.  december  31-ig  a  hivatalból  indított  eljárás  keretében  –
megvizsgálja  a  pszichés  fejlődés  zavarai  miatt  a  nevelési,  tanulási  folyamatban  tartós  és 
súlyos akadályozottság miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekeket és tanulókat. 
A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló küzd-e a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, és ha igen, az 
visszavezethető-e organikus okra vagy nem vezethető vissza.  A szakértői  és rehabilitációs 
bizottság azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az iratait, akik a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  vissza  nem  vezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdenek, 2008. március 15-ig megküldi a nevelési tanácsadó részére. A 
vizsgálat  eredményétől  függetlenül  az  érintett  gyermekeket,  tanulókat  a  juttatások  és  a 
költségvetési támogatások tekintetében 2008. augusztus 31-ig sajátos igényű gyermekeknek, 
tanulóknak kell tekinteni. Ha az e bekezdésben szabályozott vizsgálat eredményeképpen a 
gyermek, a tanuló további ellátásra jogosult, anélkül, hogy a  megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdene, ellátásáról  2008. szeptember 1-jétől a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességével  küzdő  gyermekre,  tanulóra  vonatkozó 
rendelkezések szerint kell gondoskodni, s így kell őt nyilvántartani.
Tehát azok a gyermekek, tanulók, akik testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
halmozottan  fogyatékos,  továbbá  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének 
organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességgel  küzdenek a  közoktatási 
törvény  52.§  (6)  egészségügyi  és  pedagógiai  célú  habilitációs  és  rehabilitációs  tanórai 
foglalkozás jár részükre, melyet gyógypedagógusnak kell tartani. Ez a 2008/2009-es tanévtől 
nemcsak a szegregált (eltérő tantervű oktatás), hanem az integrált oktatásban is megoldott.
Azok a tanulók, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós  és  súlyos  rendellenességük van a  közoktatási  törvény 52.§ (6)  b.)  pontja 



alapján  fejlesztő  foglalkozásokra  jogosult,  amely  a  nevelési  tanácsadás,  iskolai  oktatás 
keretében  valósítható  meg-  nem  gyógypedagógus,  hanem  fejlesztő  pedagógus 
igénybevételével.  

3.3  Tantárgyfelosztás,  pedagógus  ellátottság  összhangjának  vizsgálata  (túlórák, 
helyettesítés)

A nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 4.sz. 
mell.  8.a)  pontja  határozza  meg,  hogy  az  iskolai  pedagógiai  munka  tervezéséhez,  a 
pedagógusok  kötelező  óraszámának  (foglalkozási  idejének),  a  kötelező  óraszámba 
beszámítható feladatainak, munkáinak meghatározásához tantárgyfelosztást kell készíteni. A 
tantárgyfelosztást az iskola igazgatója - a nevelőtestület véleményének kikérésével - hagyja 
jóvá.
A  tantárgyfelosztás  alapján  készített  órarend  tartalmazza  a  tanórai  és  tanórán  kívüli 
foglalkozások rendjét.
Tehát a tantárgyfelosztás – az iskolai  munka, a tanév alapvető pedagógiai  személyi terve, 
pedagógiai,  munkajogi, munkaszervezési,  pénzgazdálkodási dokumentum is egyben, amely 
megmutatja az egyes pedagógus feladatait, terhelését, túlórákat; továbbá a kötelező és nem 
kötelező tanórai foglalkozásokat Tartalmazza az egyes osztályokban tanított óratervi és egyéb 
(pl.: kötelező óraszámba beszámítható feladatok óraszáma) órákat.
A Nemzeti  alaptanterv  kiadásáról,  bevezetéséről  243/2003.sz.  (XII.  17.)  Korm.  rendelet 
alapján  az  iskola  oktatásszervezési  feladatai  szempontjából  a  tanórai  foglalkozás  lehet  a 
közoktatásról  szóló  törvény  52.§  -ának  (3)  bekezdésében  meghatározott  időkeretben 
szervezett  kötelező  tanórai  foglalkozás,  52.§-ának  (7)  bekezdésében  meghatározott 
időkeretben szervezett nem kötelező (választható) tanórai foglalkozás, és az 52.§-ának (11) 
bekezdésében meghatározott időkeretben szervezett egyéni foglalkozás.
A SZOI-ban is lévő iskolaotthonos nevelést és oktatást a kötelező tanórai foglalkozások, a 
nem  kötelező  tanórai  foglalkozások,  a  napközis  foglalkozások,  a  mindennapos  testedzés 
foglalkozásai  időkeretében  kell  megszervezni  oly  módon,  hogy  a  délelőtti  és  a  délutáni 
tanítási  időszakban  biztosítva  legyen   a  tanulók  részére  az  új  ismeretek,  tananyagok, 
követelmények  elsajátítása,  a  következő  tanítási  napokra  történő  felkészülés,  továbbá  a 
mindennapos testedzés.
A fent említett rendelet az emelt szintű oktatást (melyet szintén alkalmaznak a SZOI-ban) 
valamennyi  tantárgy  esetében  –  az  alábbiakban  foglalt  kivétellel-  legalább  heti  négy,  élő 
idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom, továbbá nemzetiségi nyelv és irodalom 
esetén heti öt tanórai foglalkozás biztosításával lehet megszervezni.
Mindezek figyelembe vételével készülnek el  a tanévenkénti tantárgyfelosztások, melyet az 
adott nevelőtestület jóváhagyását követően (az, hogy a tantestületek jóváhagyták a fenntartó 
számára nem derül ki) a fenntartónak benyújtanak.
A vizsgált  időszak érintett  tanéveinek végleges tantárgyfelosztása nem készült  el  a még a 
tanévek kezdetére sem, a fenntartó a végleges tantárgyfelosztást mindig tanév közben kapta 
meg- mikor már módosítani nem lehet rajta.
Szentgotthárd Város ÖMIP-jében elfogadottak alapján az intézmények (óvoda, iskola) 
tevékenységének  folyamatos  figyelemmel  kísérése  és  eseti  értékelése  céljából,  az 
ellenőrzések  megalapozásához  az  önkormányzathoz  kötelezően  megküldendő  írásbeli 
dokumentumok között kéri a tantárgyfelosztást minden év május 30-áig törvényességi 
felülvizsgálatra megküldeni (ez a megjelölt időpontig nem történt meg !).
Azért javasoljuk, hogy a következő tanév tantárgyfelosztása mindig az adott tanév végén már 
készüljön  el,  hogy  áttekintést  követően  mind  az  intézmény,  mind  a  fenntartó  a  július, 



augusztus hónapban módosításokat tudjon eszközölni.  Továbbra is javasoljuk, amit már az 
intézmények  integrálása  során  a  2005/2006-os  tanévtől  és  azóta  is  kérünk,  hogy  az 
intézmények  az  egyre  inkább  kihasználható  áttanítások  miatt  közösen  készítsék  a 
tantárgyfelosztásokat!

A  vizsgált  időszak  kezdő  és  befejező  tanévének  tantárgyfelosztásait  összehasonlítva  az 
alábbiak állapíthatók meg:

- általános iskolai képzés (Arany János Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola)

2005/2006 2008/2009
Összes ellátott órák száma  1.561,5 1.521
Kötelező órák száma 1.481 1.469
Túlórák száma 96,5 52
Osztályok csoportok száma 45 43
Pedagógusok száma 73 72

Az összes ellátott  órák száma csökkent,  ami az osztályok csökkenéséből  adódóan több is 
lehetne, viszont az időközben elindított képzések (kéttannyelvű német oktatás, mindennapos 
testnevelés)  miatt  indokolt  csoportbontások  és  többletórák  miatt  minimális  az  óraszámok 
csökkenése.

- gimnáziumi oktatás.

2005/2006 2008/2009
Összes órák száma 516,5 581,5
Kötelező órák száma 438 530
Túlórák száma 78,5 51,5
Osztályok,csoportok 12 12
Pedagógusok száma 28 26

Az összes órák száma emelkedett, mely a 0. évfolyamos osztályok kötelező óráinak belépése 
miatt van. Ennek a következő években csökkenni kell, mivel a 0. évfolyamos képzésben új 
osztály indítását nem engedélyezte a fenntartó. A túlórák száma 35%-kal csökkent.

- alapfokú művészetoktatás ( zenei ág, képzőművészeti ág )

2005/2006 2008/2009
Összes órák száma 245,5 278
Kötelező órák száma 216,5 244,5
Túlórák száma 29,  (  28  zeneműv.  ágon ,  1 

képzőműv. ágon)
33,5 (zeneműv. ágon)

Osztályok, csoportok 18 20
Pedagógusok száma 13,5 13



Az alapfokú művészetoktatásnál az ellátott órák száma emelkedett, mivel a tanulói létszám, 
illetve  az  osztályok-csoportok  száma  is  emelkedett  (egyéni  hangszeres  órák  száma 
növekedett)

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 52.§-a egyértelműen meghatározza, a minimum 
heti óraszámot, amit egy  tanulónak teljesíteni kell. Ehhez az óraszámokhoz hozzá kell adni az 
ún.  „nem kötelező óraszámokat”-  ezt  a  törvény korosztályonként  határozza meg.  A „nem 
kötelező óra „kifejezés a tanuló számára nem kötelező, a fenntartó azonban ezt az óraszámot 
is köteles biztosítani az intézménynek. Hogy ezt az óraszámot az iskola hogyan használja fel, 
az az intézmény dolga. Továbbá biztosítani kell a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, egyéni 
felkészítésre is az óraszámokat.

Összevetve a közoktatásról szóló törvény, valamint a 243/2003. Korm. rendelet és a 17/2004. 
OM rendelet előírásait megállapítható, hogy a SZOI intézményei közül a SZOI Arany János 
Általános  Iskola  1-4.  Évfolyamán  a  kéttannyelvű-,  a  nemzetiségi,  illetve  az  emelt  angol 
nyelvű osztályokban a tanulók leterheltsége heti +2 órával több.
A tantárgyfelosztásokból  látszik,  hogy a  pedagógusok a  kötelező  óraszámokon túlmenően 
különböző  feladatokért  kedvezményeket  állapít  meg.  Pl.:  osztályfőnöki,  munkaközösség 
vezetői, közalkalmazotti tanács tagjainak járó órakedvezmény, szakszervezeti tagoknak járó 
órakedvezmény,  ifjúságvédelmi  felelős,  DÖK  segítő  pedagógus,  szabadidő  szervező, 
rendszergazdai  feladatokat  ellátó nevelőnek.  Magasabb vezetői,  vezetői  órakedvezmények, 
vezetőt  segítő  órakedvezmény,  a  2008/2009-es  tanévtől  további  vezetői  kedvezmények- 
idegennyelvi - és sportszakmai vezetői (ez utóbbiak heti órakedvezménye összesen 34 óra).

A fentieket figyelembe véve a tantervi/tantárgyi túlórák száma a 2008/2009-es tanévben 
az általános iskolai képzésen és a gimnáziumi képzésen összesen 103,5 óra (= 4,7 ped. 
álláshely), továbbá az alapfokú művészetoktatásban 33,5 óra (1,5 ped. álláshely).

Túlórák adódnak még a helyettesítésből is.

Az általános iskolában törekednek a szakos helyettesítésre, melyet a helyettesítési naplóból 
nyomon követhetünk. A gimnáziumban nincs helyettesítés, óracserével és az elmaradt tanóra 
bepótolásával  oldják  meg  a  feladatot.  Ez  utóbbi  módszert  alkalmazzák  a  specifikumból 
adódóan a zeneiskolában is. A túlórák kéthavi elszámolását az intézmény készíti el és adja le a 
Pénzügyi irodának, mely gondoskodik a kifizetésről. .

4. Az összevonások által elért változások vizsgálata a mindennapos munkában

- A fenntartó célja az integrálással a SZOI munkaerő gazdálkodásának javítása, az áttanítások 
lehetőségének 100 %-os kihasználása. Ez csak részben valósult meg, de évről évre látjuk az 
intézmény törekvését.

- Az öt tanév alatt (többszöri átszervezés mellett) két osztállyal csökkent az osztályok száma, 
a pedagógus létszám szinte változatlan (3 fő csökkenés) az ellátott órák száma és a túlórák 
sem  csökkentek  lényegesen.  Ez  valószínűsíthetően  az  időközben  bejövő  új  képzési 
lehetőségek miatt van így.



- Az áttanító pedagógusok órarendjét még nem sikerült úgy elkészíteni – bár próbálkozások 
vannak,  hogy az érintett  pedagógusoknak ne a  10 perces  óraközi  szünetben kelljen a  két 
általános iskola között „átrohanni”. Ez továbbra is fontos feladat marad, elsősorban a tanulók 
felügyelete, illv. pl osztályfőnöki teendők, tájékoztatások miatt, az érintett pedagógusok jobb 
munkakörülményeinek biztosítása érdekében.

A  munkaügyi  feladatok  ellátásának  törvényessége  –  közalkalmazotti  jogviszonyok, 
megbízási jogviszonyok -, munkaerő-gazdálkodás, munkáltatói jog gyakorlása:

A helyszíni ellenőrzés során elsősorban a következő jogszabályi rendelkezések érvényesülését 
vizsgáltam:

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), 
• a Kjt. közoktatási intézményeknél való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. 

rendelet (Vhr.), 
• a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), 
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ((Köot.), 
• a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 

(Köot.Vhr.)

A  tárgykörre  vonatkozó  ellenőrzés  során  az  intézményben  foglalkoztatott 
közalkalmazottak kinevezését, a közalkalmazotti jogviszony dokumentálását, a 
besorolások szabályszerűségét, a megállapított illetmények, pótlékok mértékét, 
az egyes illetményelemek odaítélésének jogosságát, az alkalmazáshoz szükséges 
iskolai  végzettség  meglétét,  a  munkaköri  leírásokat,  a  vezetői  megbízást,  a 
szabadságok nyilvántartását, a jelenléti ívek vezetését vizsgáltam.

A vizsgálat megállapításai:

1. A  közalkalmazotti jogviszony létesítése 

A vizsgált időszakban – részben a távollevők helyettesítése, részben üres állások betöltése 
céljából  keletkezett  közalkalmazotti  jogviszonyokat  az  alábbi  összefoglaló  táblázatok 
mutatják. 



Közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó adatok
a  2005. július 1. és 2009. szeptember 1. közötti időszakban

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma

Közalkalmazotti  jogviszony 
létesítésének módja

Közalkalmazotti jogviszonyba kinevezettek  száma (fő)

Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Összesen
2005.

07.01-től
2006. 2007. 2008. 2009.

09.01-ig
2005.

07.01-től
2006. 2007. 2008. 2009.

09.01-ig
Határozatlan időre szóló kinevezéssel 
Kjt.21.§(1) bek. alapján

1 1

-ebből próbaidő megállapításával
-ebből gyakornoki idő kikötésével
Határozott időre szóló kinevezéssel 
/Kjt.21. §.(2) a,b pontja alapján   /

3 1 2 2 8

-ebből próbaidő megállapításával
-ebből gyakornoki idő kikötésével
Áthelyezéssel  
- Kjt. hatálya alól 
-más foglalkoztatási jogviszonyból 
történő áthelyezéssel (Ktv., Hszt. )
Összesen: 3 2 2 2 - - - - - - 9



SZOI Ált Isk. Széchenyi István 5-8. Évfolyama

Közalkalmazotti  jogviszony 
létesítésének módja

Közalkalmazotti jogviszonyba kinevezettek  száma (fő)

Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Összesen
2005.

07.01-től
2006. 2007. 2008. 2009.

09.01-ig
2005.

07.01-től
2006. 2007. 2008. 2009.

09.01-ig
Határozatlan időre szóló kinevezéssel 
Kjt.21.§(1) bek. alapján
-ebből próbaidő megállapításával
-ebből gyakornoki idő kikötésével
Határozott időre szóló kinevezéssel 
/Kjt.21. §.(2) a,b pontja alapján   /

1 2 3 6

-ebből próbaidő megállapításával 2 2
-ebből gyakornoki idő kikötésével
Áthelyezéssel  
- Kjt. hatálya alól 
-más foglalkoztatási jogviszonyból 
történő áthelyezéssel (Ktv., Hszt. )
Összesen: - - 1 2 3 - - - - - 6



SZOI Ált. Isk. Arany János 1-4. Évfolyama

Közalkalmazotti  jogviszony 
létesítésének módja

Közalkalmazotti jogviszonyba kinevezettek  száma (fő)

Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Összesen
2005.

07.01-től
2006. 2007. 2008. 2009.

09.01-ig
2005.

07.01-től
2006. 2007. 2008. 2009.

09.01-ig
Határozatlan időre szóló kinevezéssel 
Kjt.21.§(1) bek. alapján

1 1 2

-ebből próbaidő megállapításával 1 1
-ebből gyakornoki idő kikötésével
Határozott időre szóló kinevezéssel 
/Kjt.21. §.(2) a,b pontja alapján   /

2 3 2 1 1 9

-ebből próbaidő megállapításával 1 1
-ebből gyakornoki idő kikötésével
Áthelyezéssel  
- Kjt. hatálya alól 
-más foglalkoztatási jogviszonyból 
történő áthelyezéssel (Ktv., Hszt. )
Összesen: 2 4 2 1 2 11



SZOI Magyarlak Csörötneki Általános Iskola és Óvoda

Közalkalmazotti  jogviszony 
létesítésének módja

Közalkalmazotti jogviszonyba kinevezettek  száma (fő)

Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Összesen
2005.

07.01-től
2006. 2007. 2008. 2009.

09.01-ig
2005.

07.01-től
2006. 2007. 2008. 2009.

09.01-ig
Határozatlan időre szóló kinevezéssel 
Kjt.21.§(1) bek. alapján

1 1

-ebből próbaidő megállapításával 1 1
-ebből gyakornoki idő kikötésével
Határozott időre szóló kinevezéssel 
/Kjt.21. §.(2) a,b pontja alapján   /

1 1

-ebből próbaidő megállapításával
-ebből gyakornoki idő kikötésével
Áthelyezéssel  
- Kjt. hatálya alól 
-más foglalkoztatási jogviszonyból 
történő áthelyezéssel (Ktv., Hszt. )
Összesen: 2 2



SZOI Takács Jenő AMI

Közalkalmazotti  jogviszony 
létesítésének módja

Közalkalmazotti jogviszonyba kinevezettek  száma (fő)

Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Összesen
2005.

07.01-től
2006. 2007. 2008. 2009.

09.01-ig
2005.

07.01-től
2006. 2007. 2008. 2009.

09.01-ig
Határozatlan időre szóló kinevezéssel 
Kjt.21.§(1) bek. alapján

1 1

-ebből próbaidő megállapításával
-ebből gyakornoki idő kikötésével
Határozott időre szóló kinevezéssel 
/Kjt.21. §.(2) a,b pontja alapján   /

1 1 1 3 2 8

-ebből próbaidő megállapításával
-ebből gyakornoki idő kikötésével
Áthelyezéssel  
- Kjt. hatálya alól 
-más foglalkoztatási jogviszonyból 
történő áthelyezéssel (Ktv., Hszt. )
Összesen: 1 1 1 1 3 2 9



SZOI összesített adatok 

Közalkalmazotti  jogviszony 
létesítésének módja

Közalkalmazotti jogviszonyba kinevezettek  száma (fő)

Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Összesen
2005.

07.01-től
2006. 2007. 2008. 2009.

09.01-ig
2005.

07.01-től
2006. 2007. 2008. 2009.

09.01-ig
Határozatlan időre szóló kinevezéssel 
Kjt.21.§(1) bek. alapján

1 2 2 5

-ebből próbaidő megállapításával 2 2
-ebből gyakornoki idő kikötésével
Határozott időre szóló kinevezéssel 
/Kjt.21. §.(2) a,b pontja alapján   /

5 5 5 5 5 1 1 3 2 32

-ebből próbaidő megállapításával 1 1
-ebből gyakornoki idő kikötésével
Áthelyezéssel  
- Kjt. hatálya alól 
-más foglalkoztatási jogviszonyból 
történő áthelyezéssel (Ktv., Hszt. )
Összesen: 6 7 5 5 7 1 1 3 2 37



Az ellenőrzés során 37 kinevezési okiratot és mellékleteit vizsgáltam meg, s az alábbiakat állapítottam meg: 

1.1.  A kinevezés előkészítése körében tett munkáltatói intézkedések 

A/ A közalkalmazottak  kiválasztása     

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) módosítására kiadott 2007. évi C. törvény a 2007. szeptember 1-jei 
hatályba lépést követően kötelező pályázatot írt elő a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez. A továbbiakban - általános szabályként - csak 
olyan közalkalmazottat lehetett kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.
A Kjt. szerint a pályázati felhívást 2008. január 1-jétől:

 a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK )  internetes oldalán, 
 a fenntartó internetes oldalán, továbbá 
 ha a fenntartó önkormányzat, annak székhelyén, 
 ha a fenntartó önkormányzati társulás, a résztvevő önkormányzatok székhelyén,
 a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen

a helyben szokásos módon köteles közzétenni.

A Kjt.  felhatalmazása alapján a közoktatás területén a  Kjt.  végrehajtására kiadott  138/1992. (X. 8.)  Korm. rendelet  (Vhr.)  meghatározza a 
pályázati eljárás egyes további szabályait, illetve további feltételeket állapított meg a pályázati felhívás tekintetében. Áthelyezés esetén ill. abban 
az esetben, ha az álláshelyet olyan személlyel töltik be, akit határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban már 10 hónapot foglalkoztattak 
, nem volt kötelező pályázat kiírása, illetve abban az esetben sem, ha   a munkakör betöltése a helyi önkormányzati munkaerő-gazdálkodási 
rendszer keretében kerül sor (ilyen még nincs).
A Kjt. 2009. január 1-jétől hatályos szakasza bővítette a pályázat kiírása nélkül betölthető munkaköröket, mely korábban csak az áthelyezésnél, 
illetve az ágazati jogszabály által meghatározott esetben volt mellőzhető. 2009. január 1-jétől nem kell pályázatot kiírni - többek között:



 az egy évet meg nem haladó határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítésére, 
 ha a munkakör betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedetlenül szükséges, és a személyi feltételek más 

munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók;
 olyan munkakör tekintetében, amely esetében 90 napon belül a két alkalommal sikertelen volt a pályázat.

A Kjt.20/A. §-ának - a 2008. évi CX. törvénnyel megállapított - (4) bekezdése szerint a KSZK internetes oldalán csak a pályázati felhívást kell 
közzétenni, a pályázat nélkül betölthető munkaköröket és a kinevezéshez szükséges feltételeket a helyben szokásos módon kell közzétenni a 
fenntartó önkormányzat székhelyén, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén, a munkáltató székhelyén és telephelyén.

Megállapítások: 

• A  munkáltató  a  2007-2008.  évben  több  esetben  is  elmulasztotta  kötelező  pályázati  felhívás  közzétételét,  ennek  hiányában  a 
közalkalmazottat ki sem lehetett volna nevezni. 

• A munkáltató a pályázat nélkül betölthető munkaköröket nem tette közzé a helyben szokásos módon.
• A munkáltató  nem  tett  eleget  a  Kjt.30/E.§  (2)  bekezdésében  foglalt  kötelezettségének,  mely  szerint legkésőbb  a  közalkalmazotti 

jogviszony megszűnésekor köteles tájékoztatni a fenntartót a megszűnés következtében betöltetlenné váló munkakör megnevezéséről, 
továbbá  a  betöltéséhez  szükséges  iskolai  végzettségről,  szakképzettségről  és  szakképesítésről,  illetve  egészségügyi  alkalmassági 
feltételekről. 

• A vizsgált időszakban pályázat kiírására 2008-ban két esetben, 2009-ben négy  esetben  került sor, a pályázati felhívás csak a KSZK 
honlapján lett közzétéve. 



Munkakör / 
vezetői  megbízás 

megnevezése 

Pályázat kiírása 
közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt ( Oktatási Közlönyben, 

KSZK honlapján )
2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

09.01-ig
Összesen

Angol nyelvtanár 1 1 VMG
Német nyelvtanár 1 1 2 Széchenyi
Biológia-kémia 

szakos középiskolai 
tanár *

1 1 VMG

tanító 1 1 Magyarlak
Gyógypedagógus 

tanár
1 1 Arany J.

összesen - 2 4 6

* Betöltött munkakörre szóló pályázati felhívást tett közzé a munkáltató. 

A pályázati felhívásokban előforduló hibák:
• üres álláshelyre határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony megjelölése,
• a munkakör pontos megnevezése nem lett feltüntetve,
• a pályázati feltételek közül a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség több esetben nincs konkrétan meghatározva.

B/Alkalmazási feltételek 

A Kjt. 20. § (2) bekezdése és a Köot. 16. §. (2) bekezdésében foglaltak együttesen határozzák meg a közoktatási intézményben alkalmazott 
közalkalmazottak alkalmazási feltételeit.  A Köot. alapján a közoktatásban az alkalmazás feltétele a Kjt-ben foglaltakon túlmenően, hogy az 
alkalmazott rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen. 



Megállapítások:
• A büntetlen  előéletet  igazoló  érvényes  erkölcsi  bizonyítvány,  mint  általános  alkalmazási  feltétel  egy  kivételével –  minden  esetben 

biztosított volt. 
• A  közalkalmazotti  jogviszony létesítéséhez,  a  kinevezéshez  szükséges  adatokat,  tényeket  igazoló okmányokat  a közalkalmazottak a 

kinevezést  megelőzően  bemutatták, és  fénymásolatban  a  személyi  anyagokhoz  csatolták. Az  előző  foglalkoztatási  jogviszonyból 
származó igazolások a  személyi  anyagokban -  néhány kivétellel  –  megtalálhatók  voltak,  a  hiányzó dokumentumokat  az  ellenőrzés 
befejezéséig  a  személyi  anyaghoz  csatolták.  Az  adatgyűjtést  nehezítette,  hogy  -  bár  a  Kjt.  83/B.  §-a  szerint  a  munkáltatónak  a 
közalkalmazottról a törvény 5. számú mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást (közalkalmazotti alapnyilvántartás) 
kell vezetnie, ez a nyilvántartás nem tartalmazza teljes mértékben a Kjt. 5. sz. melléklete és a Köot. 2. sz. melléklete szerinti adatokat.

• A vizsgált  időszakban négy esetben   olyan pedagógus alkalmazására  került  sor  (határozott  időre  helyettesítés  céljából),   akik nem 
rendelkeztek a  Köot. 17. §-ában előírt iskolai végzettséggel. Közülük egyik jogviszonya a vizsgált időszak alatt a határozott idő lejárta 
miatt  már  megszűnt.  A  másik,  középiskolai  tanár  munkakörre  kinevezett  pedagógus  főiskolai  végzettséget  igazoló  diplomával 
rendelkezik, végzettsége nem felel meg a Köot. 17. § (1) c, pontjában meghatározott képesítési előírásoknak. A harmadik, napközis 
nevelő munkakörben foglalkoztatott, és a negyedik,  GYES-en lévő fejlesztő pedagógus (jogviszonya már megszűnt)  helyettesítésre 
alkalmazott fejlesztő pedagógus alkalmazását azonban a Köot. 127. § (10) bekezdése nem zárja ki, mert a közalkalmazott az iskolai 
végzettségét tanúsító diplomáját nyelvvizsga hiányában nem kapta meg, de a tanulmányok befejezését és a záróvizsga meglétét igazoló 
igazolással rendelkezik (ld. D. pont 2. felsorolásában foglaltak). 

D/ Besorolás,      illetmények megállapítása     

A közalkalmazotti  besorolás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött idők összeszámítása  a Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó 
intézményeknél az IMI  számítógépes munkaügyi rendszer  „A közalkalmazotti jogviszonyok beszámítása„ c. iraton  dokumentálva történik.  
A közalkalmazottak besorolását, illetményének megállapítását Kjt. és a Vhr. előírásai alapján kell elvégezni. 
Megállapítások: 

• A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításánál többféle hiányossággal, illetve hibával találkoztam. Előfordult, hogy a személyi 
anyag alapján nem volt ellenőrizhető a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő besoroláshoz, jubileumi jutalomhoz és végkielégítéshez 
beszámítható időtartama számításának jogszerűsége, illetve nem a Kjt. 64. § (1) és (2) bekezdése, illetve 87/A. § (1)-(3) bekezdése szerint 
történt a beszámítás. A fentiekben említett jogviszony összeszámításból adódó hiba miatt a fizetési fokozat, ill. a következő soros lépés 
időpontja, valamint a jubileumi jutalomra és végkielégítésre jogosultság időpontja tévesen lett megállapítva.

• A főiskolai záróvizsgát igazoló, végzettséggel nem rendelkező közalkalmazottak tévesen lettek besorolva. (A Köot. és Vhr. mellékletében 
foglaltak alapján F kategóriába kellett volna sorolni).



• Kinevezéskor állapítottak meg kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést, holott csak meghatározott munkateljesítmény eléréséért, 
illetve az intézmény kollektív szerződésében ( ennek hiányában: SZMSZ-ében ) meghatározott szempontok alapján  lehet ilyen jogcímen 
kereset-kiegészítést adni ( Köot. 118. §.(10) bekezdés).

• A pótlékok és illetménynövekedések megállapítása jogszerűen történt.

E/ A kinevezési okiratok tartalmi előírásoknak megfelelő előkészítése
A közalkalmazottak kinevezése a  Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó intézményeknél az IMI számítógépes munkaügyi rendszer 
„Kinevezés közalkalmazotti jogviszonyba„ c. iraton  dokumentálva történik.
Megállapítások: 

• A kinevezési okiratok tartalmazzák a Kjt. 21. § (3) bekezdésében felsorolt tartalmi elemeket. 
• Több esetben határozott idejű kinevezést adott a munkáltató annak ellenére, hogy a munkakör az intézmény folyamatos működéséhez 

hozzátartozik (Kjt. 21. § (2) bekezdés). Ennek oka az volt, hogy a munkáltató 2007.09.01. után is alkalmazta a Köot. hatályon kívül került 
17.§.(9) bekezdését,  mely szerint 2007.08.31-ig a pedagógust, ha nem rendelkezett legalább öt év pedagógus- munkakörben szerzett 
gyakorlattal vagy pedagógus-szakvizsgával, a munkáltató csak abban az esetben alkalmazhatta határozatlan időre, ha egy évre szóló 
munkaszerződés,  közalkalmazotti  kinevezés,  óraadói  megbízás  keretében  történő  foglalkoztatás  során  meggyőződött  szakmai 
alkalmasságáról. 

• Egy esetben a fenntartó által határozott időre engedélyezett napközis nevelői állásra fejlesztő pedagógus munkakörbe történt kinevezés, 
mely a 49/2009. TKT határozattal ellentétes. 

• A kinevezési okiraton több esetben nem szerepel a határozott idő indoklása.
• A kinevezés elfogadására a munkába lépést követő napot követően került sor (Kjt. 21. § (1) bekezdés), a kinevezési okiratokon néhány 

esetben hiányzott a kinevezés elfogadásának dátuma, ill. az aláírás. 
• A biztosítotti jelentést a biztosítási jogviszony első napját megelőzően, de legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján a foglalkoztatás 

megkezdése előtt kell megtenni /2003. évi XCII. Tv(Art. ) 16. §. (4) bek./ mégis több esetben előfordult késedelmes jelentés.
• A munkáltató több esetben elmulasztotta a próbaidő kikötését, melyet a Kjt. 21/A § (1) bekezdése 2007.09.01. napjától előír. A 2009. 

évben kinevezetteknél viszont tévesen alkalmazta, két esetben a próbaidő időtartama a Kollektív szerződés II./ 28.1. pontjába ütközik. 
•  A munkáltató több esetben elmulasztotta a gyakornoki idő kikötését, melyet Kjt. 2. § (1) bekezdése 2007.09.01. napjától előír. (Az 

intézmény  2009.  július  1.  napjától  rendelkezik  Gyakornoki  szabályzattal,  holott  a  szabályzat  meglétét  a  Vhr.  4/A (5)  bekezdése 
2007.09.01. napjától kötelezően előírja. A szabályzat 7.4. pontja a Vhr. 4/A § (9) bekezdésével ellentétes rendelkezést tartalmaz. 

 A Mt. 76. § (8) bek. szerinti tájékoztatók egy része formai okokból nem felel meg (közlés időpontja, átvétel dátuma hiányzik).
 A munkaköri leírások egy részénél is a tájékoztatóhoz hasonló formai hibák fordultak elő.



2. A  közalkalmazotti jogviszony megszűnése, megszűntetése

A vizsgált időszakban megszűnt közalkalmazotti jogviszonyokat az alábbi összefoglaló táblázatok  mutatják: 

Közalkalmazotti jogviszony megszűnésére,
vonatkozó adatok

a  2005. július 1. és 2009. szeptember 1. közötti időszakban

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma

Közalkalmazotti  jogviszony
megszűnésének módja

Közalkalmazotti jogviszony megszűnések száma 

2005.
07.01-től

2006. 2007. 2008. 2009.
09.01-ig

A kinevezésben foglalt határidő lejártával / Kjt. 25. §. (1)a, / 2
A közalkalmazott  halálával / Kjt. 25. §. (1) b, 
A Kjt. 22. § ( 16) bek és 25/A §. (1) bek –ben meghatározott esetekben
A felek közös megegyezésével / Kjt. 25. §. (2) a/ 1 1 1
Áthelyezéssel Kjt. hatálya alá tartozó szervekhez / Kjt. 25. § (2) b, 1. 
pont/
Áthelyezéssel Ktv. és  Hszt. hatálya alá tartozó szervekhez / Kjt. 25. § 
(2) b, 2. és 4. pont/
Lemondással / Kjt. 25. §. (2) c/
Rendkívüli lemondással / Kjt. 25. §. (2) d/
Azonnali hatállyal a próbaidő alatt / Kjt. 25. § (2) f/
Elbocsátással / Kjt. 25. § (2) g/



Rendkívüli felmentéssel gyakornoki idő alatt / Kjt. 25. § (2) h/

Felmentéssel

Tevékenység megszűnése miatt / Kjt. 30. § (1) a/
Létszámcsökkentés miatt / Kjt. 30. § (1) b/ 1 2
Alkalmatlanság miatt / Kjt. 30. § (1) c/
Nyugdíjasnak minősülés alapján / Kjt. 30. § (1) d/
Előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság miatt a 
közalkalmazott kérésére/ Kjt. 30. § (1)e/

Összesen: 8 - 3 3 1 1

SZOI Ált. Isk. Arany János 1-4. Évfolyama

Közalkalmazotti  jogviszony
megszűnésének módja

Közalkalmazotti jogviszony megszűnések száma 

2005.
07.01-től

2006. 2007. 2008. 2009.
09.01-ig

A kinevezésben foglalt határidő lejártával / Kjt. 25. §. (1)a, / 3 2
A közalkalmazott  halálával / Kjt. 25. §. (1) b, 1
A Kjt. 22. § ( 16) bek és 25/A §. (1) bek –ben meghatározott esetekben

A felek közös megegyezésével / Kjt. 25. §. (2) a/ 1 1 1
Áthelyezéssel Kjt. hatálya alá tartozó szervekhez / Kjt. 25. § (2) b, 1. 
pont/
Áthelyezéssel Ktv. és  Hszt. hatálya alá tartozó szervekhez / Kjt. 25. § 
(2) b, 2. és 4. pont/
Lemondással / Kjt. 25. §. (2) c/
Rendkívüli lemondással / Kjt. 25. §. (2) d/
Azonnali hatállyal a próbaidő alatt / Kjt. 25. § (2) f/
Elbocsátással / Kjt. 25. § (2) g/



Rendkívüli felmentéssel gyakornoki idő alatt / Kjt. 25. § (2) h/

Felmentéssel

Tevékenység megszűnése miatt / Kjt. 30. § (1) a/
Létszámcsökkentés miatt / Kjt. 30. § (1) b/
Alkalmatlanság miatt / Kjt. 30. § (1) c/
Nyugdíjasnak minősülés alapján / Kjt. 30. § (1) d/ 1 2
Előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság miatt a 
közalkalmazott kérésére/ Kjt. 30. § (1)e/

Összesen: 12 1 2 6 - 3
SZOI Ált Isk. Széchenyi István 5-8. Évfolyama

Közalkalmazotti  jogviszony
megszűnésének módja

Közalkalmazotti jogviszony megszűnések száma 

2005.
07.01-től

2006. 2007. 2008. 2009.
09.01-ig

A kinevezésben foglalt határidő lejártával / Kjt. 25. §. (1)a, / 2 1            
A közalkalmazott  halálával / Kjt. 25. §. (1) b, 
A Kjt. 22. § ( 16) bek és 25/A §. (1) bek –ben meghatározott esetekben
A felek közös megegyezésével / Kjt. 25. §. (2) a/ 1 1        1
Áthelyezéssel Kjt. hatálya alá tartozó szervekhez / Kjt. 25. § (2) b, 1. 
pont/

            1            

Áthelyezéssel Ktv. és  Hszt. hatálya alá tartozó szervekhez / Kjt. 25. § 
(2) b, 2. és 4. pont/
Lemondással / Kjt. 25. §. (2) c/
Rendkívüli lemondással / Kjt. 25. §. (2) d/
Azonnali hatállyal a próbaidő alatt / Kjt. 25. § (2) f/
Elbocsátással / Kjt. 25. § (2) g/



Rendkívüli felmentéssel gyakornoki idő alatt / Kjt. 25. § (2) h/

Felmentéssel

Tevékenység megszűnése miatt / Kjt. 30. § (1) a/
Létszámcsökkentés miatt / Kjt. 30. § (1) b/ 3 4 1            
Alkalmatlanság miatt / Kjt. 30. § (1) c/
Nyugdíjasnak minősülés alapján / Kjt. 30. § (1) d/
Előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság miatt a 
közalkalmazott kérésére/ Kjt. 30. § (1)e/

Összesen: 15 4 6 2 1 2
SZOI Takács Jenő AMI

Közalkalmazotti  jogviszony
megszűnésének módja

Közalkalmazotti jogviszony megszűnések száma 

2005.
07.01-től

2006. 2007. 2008. 2009.
09.01-ig

A kinevezésben foglalt határidő lejártával / Kjt. 25. §. (1)a, / 1 1* 2*
A közalkalmazott  halálával / Kjt. 25. §. (1) b, 1
A Kjt. 22. § ( 16) bek és 25/A §. (1) bek –ben meghatározott esetekben
A felek közös megegyezésével / Kjt. 25. §. (2) a/ 1* 2 (1*)
Áthelyezéssel Kjt. hatálya alá tartozó szervekhez / Kjt. 25. § (2) b, 1. 
pont/
Áthelyezéssel Ktv. és  Hszt. hatálya alá tartozó szervekhez / Kjt. 25. § 
(2) b, 2. és 4. pont/
Lemondással / Kjt. 25. §. (2) c/
Rendkívüli lemondással / Kjt. 25. §. (2) d/
Azonnali hatállyal a próbaidő alatt / Kjt. 25. § (2) f/
Elbocsátással / Kjt. 25. § (2) g/
Rendkívüli felmentéssel gyakornoki idő alatt / Kjt. 25. § (2) h/



Felmentéssel

Tevékenység megszűnése miatt / Kjt. 30. § (1) a/
Létszámcsökkentés miatt / Kjt. 30. § (1) b/
Alkalmatlanság miatt / Kjt. 30. § (1) c/
Nyugdíjasnak minősülés alapján / Kjt. 30. § (1) d/
Előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság miatt a 
közalkalmazott kérésére/ Kjt. 30. § (1)e/

Összesen: 8 1 3 - 4 -

• részmunkaidős

SZOI összesített adatok 

Közalkalmazotti  jogviszony
megszűnésének módja

Közalkalmazotti jogviszony megszűnések száma 

2005.
07.01-től

2006. 2007. 2008. 2009.
09.01-ig

A kinevezésben foglalt határidő lejártával / Kjt. 25. §. (1)a, / 1 5 3 2 3
A közalkalmazott  halálával / Kjt. 25. §. (1) b, 2
A Kjt. 22. § ( 16) bek és 25/A §. (1) bek –ben meghatározott esetekben
A felek közös megegyezésével / Kjt. 25. §. (2) a/ 1 2 3 3 3
Áthelyezéssel Kjt. hatálya alá tartozó szervekhez / Kjt. 25. § (2) b, 1. 
pont/

16

Áthelyezéssel Ktv. és  Hszt. hatálya alá tartozó szervekhez / Kjt. 25. § 
(2) b, 2. és 4. pont/
Lemondással / Kjt. 25. §. (2) c/
Rendkívüli lemondással / Kjt. 25. §. (2) d/
Azonnali hatállyal a próbaidő alatt / Kjt. 25. § (2) f/
Elbocsátással / Kjt. 25. § (2) g/



Rendkívüli felmentéssel gyakornoki idő alatt / Kjt. 25. § (2) h/

Felmentéssel

Tevékenység megszűnése miatt / Kjt. 30. § (1) a/
Létszámcsökkentés miatt / Kjt. 30. § (1) b/ 3 5 3
Alkalmatlanság miatt / Kjt. 30. § (1) c/
Nyugdíjasnak minősülés alapján / Kjt. 30. § (1) d/ 1 2
Előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság miatt a 
közalkalmazott kérésére/ Kjt. 30. § (1)e/

Összesen:                   43 6 14 11 6 6



Az ellenőrzés során 43 megszüntető okiratot és mellékleteit vizsgáltam meg.

Megállapítások: 
• A határozott időre szóló kinevezésekben foglalt határozott idő lejárta miatt megszűnő 

jogviszonyok esetében több esetben is olyan mértékű szabadságmegváltásra került sor, 
amelyek egy részének kiadása az őszi, téli, ill. tavaszi szünetben lehetséges lett volna 
(Vhr. 11.§ (2) bek.).

• Az ideiglenes közalkalmazotti  igazolást  vagy nem készítette el  a munkáltató,  vagy 
nem  található  a  személyi  anyagban,  így  azok  tartalmi  vizsgálatát  nem  lehetett 
elvégezni (Kjt. 36. §).

• A közalkalmazotti jogviszonyok előrehozott öregségi nyugdíjban való részesülés ill. 
jogosultság miatti felmentéssel történő megszüntetése esetében ( Kjt. 30. § (1), d, és e, 
pontja ) a   szükséges dokumentumok nem minden esetben álltak rendelkezésre.

• A 2009. február 21-23. között a Kjt . 30. § (1) e, bekezdése alapján közölt felmentések 
esetében  a  felmentési  idő  meghaladja  a  Kjt.  33.§.  (1)-(2)  bekezdésében  foglalt  8 
hónapot,  holott  erre  az  intézménynek  nem  volt  költségvetési  fedezete.  Ez  az 
intézkedés  ráadásul  diszkriminatív  volt  az  előző  években  felmentett  dolgozókkal 
szemben, akik részére a munkáltató nem állapított meg hosszabb felmentési időt. A 
munkáltatói intézkedés az intézmény kollektív szerződésével sincs összhangban. 

3. A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere 

A Kjt. 65.§ –a alapján a  közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján 
háromévenként eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. 

Megállapítások: 

• A magasabb fizetési  fokozatba  lépés  (soros lépés)  az intézményben automatikusan 
biztosított volt a Kjt . által előírtak alapján.  A várakozási idő csökkentésére a Kjt. 65. 
-§-a,  ill.   Vhr.  14.  §-a  alapján   került  sor.  A soron  kívüli  átsorolásokat  az  alábbi 
táblázatok mutatják:



A fizetési fokozatok közötti várakozási idő egy évvel történő csökkentése
a  2005. július 1. és 2009. szeptember 1. közötti időszakban

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma

Jogosultság indoklása
a 138/199. Kormányrendelet 

alapján 

Fizetési fokozatok közötti várakozási idő egy évvel történő csökkentése
( hét évenként egy alkalommal illeti meg a közalkalmazottat )

2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
09.01-ig

Összesen

A  közalkalmazott  törvénnyel 
alapított  kitüntetést  vagy  díjat 
kapott 
A közalkalmazott  miniszter által 
alapított díjat kapott
Teljesítette  a  külön 
jogszabályban  meghatározott 
továbbképzés követelményeit

11 2 13

összesen 11 2 13



SZOI Ált. Isk. Arany János 1-4. Évfolyama

Jogosultság indoklása
a 138/199. Kormányrendelet 

alapján 

Fizetési fokozatok közötti várakozási idő egy évvel történő csökkentése
( hét évenként egy alkalommal illeti meg a közalkalmazottat )

2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
09.01-ig

Összesen

A  közalkalmazott  törvénnyel 
alapított  kitüntetést  vagy  díjat 
kapott 
A  közalkalmazott   miniszter  által 
alapított díjat kapott
Teljesítette  a  külön  jogszabályban 
meghatározott  továbbképzés 
követelményeit

1 10 6 17

összesen 1 10 6 17

SZOI Ált Isk. Széchenyi István 5-8. Évfolyama

Jogosultság indoklása
a 138/199. Kormányrendelet 

alapján 

Fizetési fokozatok közötti várakozási idő egy évvel történő csökkentése
( hét évenként egy alkalommal illeti meg a közalkalmazottat )

2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
09.01-ig

Összesen

A  közalkalmazott  törvénnyel 
alapított  kitüntetést  vagy  díjat 
kapott 
A  közalkalmazott   miniszter  által 
alapított díjat kapott
Teljesítette  a  külön  jogszabályban 
meghatározott  továbbképzés 
követelményeit

1                  4           5

összesen 1 4 5



SZOI Takács Jenő AMI

Jogosultság indoklása
a 138/199. Kormányrendelet 

alapján 

Fizetési fokozatok közötti várakozási idő egy évvel történő csökkentése
( hét évenként egy alkalommal illeti meg a közalkalmazottat )

2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
09.01-ig

Összesen

A  közalkalmazott  törvénnyel 
alapított  kitüntetést  vagy  díjat 
kapott 
A  közalkalmazott   miniszter  által 
alapított díjat kapott
Teljesítette  a  külön  jogszabályban 
meghatározott  továbbképzés 
követelményeit

2 2 4

összesen 2 2 4



SZOI összesített adatok 

Jogosultság indoklása
a 138/199. Kormányrendelet 

alapján 

Fizetési fokozatok közötti várakozási idő egy évvel történő csökkentése
( hét évenként egy alkalommal illeti meg a közalkalmazottat )

2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
09.01-ig

Összesen

A  közalkalmazott  törvénnyel 
alapított  kitüntetést  vagy  díjat 
kapott 
A  közalkalmazott   miniszter  által 
alapított díjat kapott
Teljesítette  a  külön  jogszabályban 
meghatározott  továbbképzés 
követelményeit

1 10 20 8 39

összesen 1 10 20 8 39



• Az egyes pótlékok és illetménynövekedések megállapítását szúrópróbaszerűen, intézményegységenként 2 -2 közalkalmazott esetében 
vizsgáltam, az illetményelemek megállapítása a jogszabályokban foglaltak alapján történt.

• A  kiemelt  munkavégzésért  járó  kereset-  kiegészítés  a  Kollektív  szerződés  mellékletében,  ill.  2009  áprilisától  az  SZMSZ-ben 
meghatározott szempontok alapján történt. (SZMSZ- ben csak akkor kell szabályozni, ha nincs az intézményben kollektív szerződés). A 
kiemelt  munkavégzésért  járó kereset-kiegészítés előzetes  elosztásában az igazgatótanács véleményezési  és  javaslattevő jogköre nem 
érvényesült. (A vizsgálat során általánosságban is megállapítottam, hogy az igazgatótanács működése formális, 2009. évben a vizsgált 
időszakig nem is ülésezett.)

4. Vezetői megbízások 

A magasabb vezetői és vezetői megbízás feltételeit a Kjt. 23.§-a szabályozza, de a megbízás feltételeit, valamint a vezetői munkaköröket a Vhr. 
állapítja meg, illetve a Köot. 55.§-a határozza meg.
A SZOI  2005.  július  1-jei  megalakulása  óta  a  vizsgált  időszakban  két  alkalommal  került  sor  intézményi  átszervezésre  és  jogszabályi 
változásokra, melyek részben érintették az intézmény vezetői szintjeit is.

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. pontja szabályozza a vezetési jogkör elhatárolását, ill. a függőségi kapcsolatokat. 
• Az intézmény alapításakor és a 2006-ban adott magasabb vezetői megbízások jogszabályok előírásainak megfelelnek.
• A 2008. évben történt intézményi átszervezés az alapító okirat és az SZMSZ alapján nem érintette volna az intézményegység-vezetői 

megbízásokat. Ennek ellenére az igazgatótanács – a vezetői megbízások visszavonása és a kötelezően előírt pályázat kiírása nélkül - a 
korábban  5  évre  adott  intézményegység-vezetői  megbízások  helyett  2008.június  16-tól  1  évre  szóló  vezetői  megbízást  adott  az 
átszervezéssel  érintett  két  intézmény-egységben  (Széchenyi  és  Arany  tagintézmények),  holott  ezt  a  szabályt  csak  új  intézmény 
kialakításakor az intézményvezetői megbízás tekintetében lehet alkalmazni (Vhr. 5.§ (17)-(18) bekezdés ). A vezetői megbízás lejártának 
időpontja sem felel meg a jogszabályi előírásoknak , mert a Vhr. 5. § (14) bekezdése alapján a megbízás utolsó napjának a július 1-jétől 
augusztus 15-ig terjedő időszakra kell esnie. 

• A 2008. évi átszervezéskor két újabb vezetői szint került az SZMSZ-be, megnevezésük (szakmai munkaközösség-vezető) alapján viszont 
ezek nem minősülnek vezetői beosztásnak, mert nem felelnek meg a Vhr. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A sportszakmai vezető a 
munkaköri feladataiban foglalt feladatok ellátásához nem rendelkezik megfelelő végzettséggel.



• Olyan vezetői megbízásra is sor került, amely az SZMSZ-ben nincs feltüntetve (Takács Jenő AMI: tagozatvezető, a munkaügyi iraton 
tévesen intézményvezetői megbízás szerepel.)

• A 2009-ben történt átszervezés csak a Takács Jenő AMI vezetői megbízását  nem érintette, bár a Vhr. változása miatt ez a megbízás 2009. 
január 1-jétől magasabb vezetői megbízásnak minősül. 

• A  2009.  évi  átszervezéssel  érintett  tagintézményben,  telephelyeken  adott  vezetői  megbízások  nem  felelnek  meg  a  jogszabályi 
előírásoknak, mert:

o Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Magyarlak  -  Csörötnek  Általános  Iskolája  és  Óvodája  (tagintézmény) 
tagintézmény-vezetőjét  nem  pályázat  útján  nevezte  ki  az  igazgató,  megbízásához  nem  kérte  ki  az  érintett  települési 
önkormányzatok és a nevelő-testület véleményét. 

o Az intézményegység-vezető helyettesi megbízás a Kjt. és a Vhr. alapján határozatlan időre szól, az igazgató mégis határozott időre 
(2 évre) szóló vezetői megbízást adott. 

• A vezetői megbízásokat tartalmazó munkaügyi iratokon több esetben is tévesen szerepel a vezetői megbízás megnevezése.
•        Az egyes vezetői pótlékok mértéke az intézményen belül az elvégzendő feladatokhoz képest aránytalan, holott a differenciálásra a Kjt. 

70.  §(2)  bekezdése  2009.  január  1-jétől  lehetőséget  ad.  Meggondolandó  lenne  a  vezetői  feladatok  mennyiségéhez  és  a  felelősség 
mértékéhez igazodó vezetői struktúra kialakítása: pl. szakmai vezetők helyett egy általános igazgató-helyettes vagy intézményegység-
vezető az egységes iskola élére.

•       Az intézményvezető magasabb vezetői pótléka a Kjt. és Vhr. által meghatározott minimális mértékben van megállapítva. Az utóbbi két 
évben történt átszervezés és a feladatok nagyságrendje alapján indokolt lenne az igazgató magasabb vezetői pótléka %-os arányának 
emelése, ill. a főigazgatói megbízás.

• Két esetben a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség előírását elmulasztotta a munkáltató.



A magasabb vezetői / vezetői megbízásokat az alábbi összefoglaló táblázat mutatja:

Magasabb vezetői és vezetői megbízások  a SZOI-ban
a  2005. július 1. és 2009. szeptember 1. közötti időszakban

Magasabb vezetői megbízás */ 
vezetői megbízás megnevezése

Vezetői megbízás 
kezdő napja

Vezetői megbízás 
megszűnésének 
a megbízáson 

feltüntetett 
napja  

Pályázat kiírása Nevelőtestület
véleményezési 
jogkörének meg-
valósulása SZMSZ
alapján 

A vezetői 
megbízás a 
jogosulttól 
származik-e?

Mb. igazgató* 2005.07.01. 2006.07.15. igen igen Igen
Igazgató* 2006.07.16. 2011.07.15. igen igen Igen
Intézményegység-vezető(Arany) 2005. 07.01. 2006.07.15. nem igen Igen
Intézményegység-vezető(Arany) 2006.07.16. 2011.07.15. igen igen Igen

Intézményegység-
vezető(Arany)

2008.06.16. 2009.06.30. nem igen, de nincs 
dokumentálva

igen

Mb. Intézményegység-
vezető(Arany)

2009.02.16. 2009.06.30. nem nem nem

Intézményegység-vezető 
helyettes(Arany)

2009.07.01. 2011.07.15. nem igen igen

Intézményegység-vezető (Széch) 2005.07.01. 2006.07.15. nem igen igen
Intézményegység-vezető(Széch) 2006.07.16. 2011.07.15. igen igen igen

Intézményegység-
vezető(Széch)

2008.06.16.       2009.06.30. nem igen, de nincs 
dokumentálva

igen

Intézményegység-vezető 
helyettes(Széch)

  2009.07.01. 2011.07.15 nem igen igen

Sport szakmai vezető(Széch) 2008.06.16.           2009.06.15. nem igen igen



Sport szakmai vezető(Széch) 2009.06.16. 2010.06.30. nem nem igen
Intézményegység-vezető (VMG) 2005.07.15. 2006.07.15. nem igen igen
Intézményegység-vezető (VMG) 2006.07.16. 2011.07.15. igen igen igen
Intézményegység-vezető 
helyettes  (VMG)

2009.07.01 2011.07.15. nem igen igen

Intézményegység-vezető 
(Takács)

2005.07.01 2006.07.15. nem igen igen

Intézményegység-
vezető(Takács)

2006.07.16. 2011. 07.15. igen igen igen

Tagintézmény-vezető (Takács) 2005.09.01 2006.08.31. nem igen igen
Tagintézmény-vezető(Takács) 2006.09.01 2007.08.31. nem igen igen
Tagintézmény-vezető(Takács) 2007.09.01 2008.08.31. nem nem igen
Tagintézmény-vezető(Takács) 2008.09.01 2009.08.31. nem nem igen
Tagintézmény-vezető 
(Magyarlak)

2009.07.01. 2010.06.30. nem nem igen

Telephelyvezető
(Magyarlak)

2009.07.01. 2010.06.30. nem nem igen

Megjegyzés: a táblázatban félköríves betűtípussal jelzettek nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak



6.. Munkaidő-nyilvántartások, munkaidő-kedvezmények 

Megállapítások: 
• A  vizsgált  intézményekben  a  nem  pedagógusok  munkakörben 

foglalkoztatottaknak  is  csak  egy  része  vezet  jelenléti  ívet  a  munkában 
töltött idejük nyilvántartására.

• Pedagógusok  esetében  a  naplók  és  a  kéthavonkénti  munkaidő-keret 
elszámolások tartalmazzák a munkaidő nyilvántartását, jelenléti ívet nem 
vezetnek.  A Köot.16. § (4) bek. értelmében a pedagógus munkakört ellátók 
munkaideje  két  részből  tevődik  össze.  A Vhr.  7.  §-a  kimondja,  hogy a 
„pedagógus  a  kizárólag  a  nevelési-oktatási  intézményben  ellátható 
feladatok végzéséhez  szükséges  időtartamon  túlmenően  nem  köteles  a 
nevelési-oktatási  intézményben tartózkodni.  Pedagógusok  esetében  a 
munkaidő kötelező óraszám feletti részének regisztrálására - az Mt.140/A. 
§-a  rendelkezéseinek  végrehajtása  érdekében  -  nem  kell  külön 
nyilvántartást  vezetni. A  kötelező óraszám  teljesítésének,  illetve  a 
többlettanítási órák ellátásának nyilvántartására elégséges a napló vezetése, 
amely alapját képezi a többlettanítási órákért járó óradíj elszámolásának.

• Az alap és pótszabadság megállapítása a Kjt. 56. és 57. § -a szerint történt. 
A  közalkalmazottak  szabadságáról  az  IMI  program  segítségével 
egyénenként  nyilvántartást  vezetnek.  A  tartósan  távol  lévő  dolgozók 
szabadságának megállapítására a távollét ideje alatt nem került sor. 

• A  jogszabályok  által  előírt  munkaidő-kedvezmények  az  intézményben 
biztosítottak.

7. Megbízási szerződések

A Köot.  15.  §  (1)  bekezdése  alapján  pedagógus-munkakör  ellátására  -  az  óraadó  tanár 
kivételével  -  polgári  jogi  jogviszony  nem létesíthető,  ez  is  csak  abban  az  esetben,  ha  a 
munkakörre előírt kötelező óra kevesebb, mint 40%-ára alkalmazták a pedagógust. Óraadó 
tanárral 9 esetben kötöttek megbízási szerződést. 
Az  egyéb  feladat  ellátására  szóló  megbízási  szerződéseket  pályázati  forrásból,  ill. 
támogatásból  finanszírozták.  A  megbízási  szerződések  összefoglaló  táblázata 
feladattípusonként mutatja az intézmény adott időszakban kötött megbízási szerződéseit: 



Megbízási szerződések
a  2005. július 1. és 2009. szeptember 1. közötti időszakban

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma

A megbízási szerződésben foglalt 
feladat megnevezése 

Megbízási szerződések az időtartam megjelölésével

2005. 2006. 2007. 2008.

Földrajz  tanítása 1
2007.09.03.–
2008.06.15.

Földrajz  tanítása 1
2005.09.01.-
2006.06.15.

Sportfoglalkozások tartása 1
2006.09.01.-
2007.06.30.

Rajz tantárgy tanítása 1
2007.11.05.-
2007.12.21

Érettségi vizsgáztató 1
Érettségi elnök 1

Szlovén kultúra ápolása 2
2007.01.01-06.15. 2008.01.01-06.15

Egészségfejlesztési foglalkozások 
(pályázati)

2007.03.01.-
2007.05.15.

3
Pályázati tevékenység koordinálása

Pályázati ügyintézés

HEFOP 3.1.3 pályázat
Megvalósító pedagógusok 

2006.09.01..-
2008.01.31.

6

2008.02.01.-
2008.05.31

HEFOP 3.1.3 pályázat
Projektmenedzser

2006.09.01..-
2008.01.31.

1

2008.02.01.-
2008.05.31

HEFOP 3.1.3 pályázat
Pénzügyi ügyintézése

2006.09.01..-
2008.01.31.

2

2008.02.01.-
2008.05.31

HEFOP 3.1.3 pályázat
Takarítási feladatok

2006.09.01..-
2008.01.31.

1
összesen 1 12 8

SZOI Ált. Isk. Arany János 1-4. Évfolyama

A megbízási szerződésben foglalt 
feladat megnevezése 

Megbízási szerződések az időtartam megjelölésével

2005. 2006. 2007. 2008.

Egészségfejl. foglalkozások 2007.03.01-
2007.05.15.

6
Szlovén kultúra ápolása 2008.01.01.-

2008.06.15.



Kézilabda edzői. 2006.09.01. 2006.12. 
12.
1 

összesen 1 6

SZOI Ált Isk. Széchenyi István 5-8. Évfolyama

A megbízási szerződésben foglalt 
feladat megnevezése 

Megbízási szerződések az időtartam megjelölésével

2005. 2006. 2007. 2008.

Fejlesztő pedagógus 2006.12.13-12.22. 1 2007.01.22-05.31. 
2007.01.03-05.31.  

2
Angol nyelv oktatás 2007.03.07.-

2007.06.15. 
1       

Egészségfejlesztési foglalkozások 2007.03.01.-
2007.05.15.

4

Szlovén kultúra ápolása 2007.01.01.-
2007.06.15.

1

2008.01.01-06.15.

Programvezetés, koordinálás

összesen 1 8

SZOI Takács Jenő AMI



A megbízási szerződésben foglalt 
feladat megnevezése 

Megbízási szerződések az időtartam megjelölésével

2005. 2006. 2007. 2008.

Zeneoktatás
1 fő 2008.03.01-

2008.06.30
1 fő 2008.03.01-

2009.06.30
2 fő 2008.09.01-

2009.06.30
összesen

SZOI összesített adatok

A megbízási szerződésben foglalt 
feladat megnevezése 

Megbízási szerződések az időtartam megjelölésével

2005. 2006. 2007. 2008.

Kézilabda edzői. 1
Fejlesztő pedagógus 1 2
Angol nyelv oktatás 1

Programvezetés, koordinálás
Földrajz  tanítása 1 1

Sportfoglalkozások tartása* 1
Rajz tantárgy tanítása 1
Érettségi vizsgáztató* 1

Érettségi elnök* 1
Pályázati tevékenység koordinálása*

Pályázati ügyintézés*
HEFOP 3.1.3 pályázat*

Megvalósító pedagógusok 
6

HEFOP 3.1.3 pályázat*
Projektmenedzser

1

HEFOP 3.1.3 pályázat*
Pénzügyi ügyintézése

2



HEFOP 3.1.3 pályázat*
Takarítási feladatok

1

Zeneoktatás
Egészségfejlesztési foglalkozások* 10

Szlovén kultúra ápolása* 3
összesen 1 14 19

* pályázati vagy egyéb forrásból

8. Munkaügyi kapcsolatok helyi szabályozása

 A  Kjt..  2.  §-a  alapján  a  közalkalmazotti  jogviszonnyal  összefüggő  kérdéseket  a 
jogszabályokon kívül a kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat rendezi, melyek 
jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhatnak.

Megállapítások: 

• Az intézményben 2006. szeptember 11-től rendelkezik közalkalmazotti szabályzattal, 
de a vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a közalkalmazotti tanács együttdöntési, 
véleményezési jogköre a gyakorlatban nem minden esetben érvényesült. 

• A kollektív szerződés a munkáltató és a két pedagógus szakszervezet között jött létre 
2008.  február  28-án.  A kollektív  szerződés  olyan  elemeket  is  tartalmaz,  amelyek 
jogszabályokkal  ellentétesek,  s  olyanokat  is,  amelyekre  az  intézmény 
költségevetésében  a  szerződés  elfogadásának  időpontjában  sem  volt  fedezet  (pl. 
bizonyos esetekben munkavégzés alóli felmentés a felmentési idő teljes időtartamára). 
Egy időközben már hatálytalanná vált,  nem erre az ágazatra vonatkozó jogszabályi 
hivatkozást  is  tartalmaz.  A  kollektív  szerződésben  szabályozták  a  kiemelt 
munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeit is, melyet később az SZMSZ-be is 
beemeltek. A Kollektív szerződés felülvizsgálata a szerződésben foglalt időpontig nem 
történt meg.

9. pont A munkáltatói jogkör gyakorlása

Az intézményben a munkáltatói jogkör gyakorlása az SZMSZ-ben foglaltak szerint történt, 
kivéve  a  két  intézményegység-vezetői  megbízást,  ahol  a  kinevezési  jogkör  gyakorlója 
( igazgatótanács) helyett az igazgató gyakorolta a kinevezési jogkört.
Az SZMSZ 2.3.,  2.9. és  3. pontjában megfogalmazott munkajogi kérdések  szabályozásával 
ellentétesek  az SZMSZ 2. sz. mellékletében található magasabb vezető és vezető beosztású 
dolgozók  munkaköri  leírásaiban  foglalt  rendelkezések,  mely  szerint  ők  gyakorolják  a 
munkáltatói jogokat az intézményegység/ tagintézmény / telephely dolgozói felett úgy , hogy 
a kinevezéshez, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséhez , a fegyelmi megindításához 
ki kell kérni az igazgató jóváhagyását.  Ez utóbbi rendelkezés a Kjt.  46.§ (1) bekezdésébe 
ütközik.



A Gazdálkodás ellenőrzése:

A Szentgotthárd Oktatási  Intézmény szabályzatait  az alapító Önkormányzat (Szentgotthárd 
Város Önkormányzata) elkészítette. A szabályzatában az intézményre vonatkozó szabályokat 
is figyelembe vettek. Mivel ezek a szabályzatok több intézmény,valamint az Önkormányzat 
szabályzata,  fontos  feladat  lenne,  ha  a  jövőben az  összes  intézményegységnél,  ahol  ezen 
szabályzat van használatban, sajátosítva, és kinyomtatva egy példány rendelkezésre állna.

A Szentgotthárd Oktatási Intézmény belső szabályozottságnak ki kell terjednie az intézmény 
mindazon  feladata  teljesítésének  eljárási  rendjére,  amelynek  szabályozása  nélkül  sem  a 
munkafolyamatok, sem a döntési rendszer nem tud(na) célszerűen funkcionálni.

Az Oktatási Intézmény tevékenysége az elmúlt években többször is módosítva lett. Az alapító 
okirattal  kapcsolatban  mindenben  megegyezik.  A  szervezeti  és  működési  szabályzatban 
meghatározott  feladatok  az  alapító  okiratban  foglaltaknak  megfelelnek.  Az  intézmény 
szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását követően nem készültek el a kapcsolódó 
ügyrendi  szabályzatok.  A pénzügyi,  gazdasági-  és  számviteli  feladatok  nem  mindegyike 
készült el, így nem nevezhető teljesnek az intézmény szabályozottsága.

A belső szabályzatokkal kapcsolatos általános követelmények érvényesülése:

Fontos  megjegyezni,  hogy  érvényesül  a  belső  szabályzatok  és  a  vonatkozó  jogszabályok 
közötti  összhang  (azoknál  a  szabályzatoknál,  amelyek  megvannak).  Az  ellenőrzés  során 
megállapítottam, hogy a jogszabályokkal ellentétes belső szabályozás, szervezés nem történt. 
A szabályzatokat  a  jövőben  kívánatos  lenne  felülvizsgálni,  és  a  hiányzó  szabályzatokat 
megalkotni.  A szabályzatokat  vizsgálva megállapítható,  hogy a  szabályzatok közötti  belső 
összhang fennáll, a szabályzatok végrehajthatók, betarthatók.

A szabályzatok megfelelően szabályozzák a feladatok teljesítését, a jogköröket, a felelőségi 
köröket,  a  szervezeti  egységek  közötti  feladatmegosztásokat,  a  szabályzatok  elegendő 
részletességgel tartalmazzák az irányítási, döntési mechanizmusokat, az információs pontokat. 
(Ezek természetesen a meglévő szabályzatokra vonatkozik). A szabályzatok minden esetben 
eljutnak minden érintett félhez, megismerésük szabályozott formában biztosítva van. 

A belső szabályzatokról nincs nyilvántartás, a nyilvántartásból nem tűnik ki, hogy a vizsgálat 
időpontjában mely szabályzatok vannak hatályba.

Szervezeti és Működési szabályzat

A  Szentgotthárdi  Integrált  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési szabályzattal (hatályos: 2009. október 01.) A 
Kistérségi  Társulási  Tanács  az  SzMSz-t  2009.  október  01.-én  közgyűlésén  hagyta  jóvá. 
(66/2009. számú)
A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  meghatározták  az  intézmény  jogállását. 
Megtalálható  benne  az  alapító  megnevezése  (Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete), az egyes tagiskolák címe (9970, Szentgotthárd Arany J. u. 2., Füzesi 
u. 7., Deák F. u. 1.,  Széll Kálmán tér 1.).  A II. fejezetben a költségvetési szerv vezetési 



jogkör elhatárolása történik. (Ez a fejezet a vezetői feladat, és hatásköröket tartalmazza, teljes 
körűen.) 

A SzMSz tartalmazza továbbá a szervezeti rendszert, valamint a szervezeti felépítést. Ezek 
ugyancsak a szabályzatban szerepelnek. A Szentgotthárd Oktatási  Intézmény Szervezeti  és 
Működési Szabályzata tartalmazza továbbá a vezetők felelősségét (jelen esetben az igazgató, 
10. fejezet), az irányítási és szervezési feladatokat. 

Az  ellenőrzés  vizsgálta,  hogy  az  SzMSz  és  az  alapító  okirat  között  megtalálható-e  az 
összhang.

Az  ellenőrzés  feladata  volt,  hogy  vizsgálja,  hogy  a  ellátandó  feladatok,  valamint  a 
hozzárendelt  jogkörök összhangban vannak-e.  Megállapíthatom, hogy az összhang teljes a 
feladatok, és a jogkörök között.

Az  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  egyik  legfontosabb  feladata,  hogy  megfelelő 
részletezettséggel szabályozza a szervezeti egységek feladatait. A SZOI ennek a feladatnak 
eleget tett, hisz a szabályzat részletesen tartalmazza az iskola feladat, és hatáskörét, míg a 
szabályzat  két  melléklete  (1.sz.:  Igazgatótanácsi  SzMSz.,  2.sz.:  A vezetők  feladat  és 
hatáskörei), további feladatok szabályozását látja el nagy részletezettséggel.

A Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény Szervezeti  és  Működési  Szabályzata megfelel  minden 
előírt  jogszabályi követelménynek, valamint minden olyan szabálynak, amelyet a SzMSz-el  
szemben támasztani lehet.

A gazdálkodás szabályozottságának vizsgálata:

A  számvitelről  szóló  többször  módosított  2000.  évi  C.  törvény  és  az  államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló módosított 
249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben (Vhr.) foglaltak szerint a Vhr. hatálya alá tartozó 
költségvetési  szerveknek  a  Sztv-ben  (15-16.§)  és  a  Vhr.-ben  (9.§.)  rögzített  alapelvek, 
értékelési előírások alapján el kell készítenie a gazdálkodás sajátosságainak, adottságainak, 
körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát, melyet írásba kell foglalni.

Számviteli politikáját (hatályos 2006. január 1.) a SZOI fenntartója elkészítette. A számviteli 
politika  tartalmazza  a  számviteli  alapelveket,  és  azok  érvényesülését  az  iskola 
gazdálkodásában. A számviteli politika tartalmazza a mérlegkészítési  időpontját.  A szerv a 
számviteli  politika  keretében  rendelkezik  a  beszámoló  és  a  könyvvezetési  kötelezettség 
szabályozásáról,  a  beszámoló  készítésének  határidejéről.  A  számviteli  politikához 
kapcsolódóan az egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik:

1. Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata  
2.   Eszközök és források értékelésének szabályzata
3. Hasznosítási és selejtezési szabályzat
4.   Pénzkezelési szabályzat
5. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés feladatai

A számviteli  alapelveket  a  szabályzat  nem tartalmazza,  mint  ahogyan a  kis  értékű  tárgyi 
eszközök  termékek  besorolására  vonatkozó  kritériumokat  sem.  A szabályzatban  szerepel 



továbbá az értékcsökkenés elszámolásának elvei (Terv szerinti, és a nem terv szerinti Érték 
Csökkenés is szerepel). Tartalmazza az ÁFA megosztásának, elszámolásának módját, az alap- 
és vállalkozási  tevékenységek között.  Fontos  szempont,  hogy a  szabályzatban szerepel  az 
értékpapírok  forgóeszközként,  valamint  pénzügyi  befektetésként  történő  számbavétele. 
Tartalmazza a szabályzat, az Önkormányzat által rendkívülinek minősített eseményeket.

A vizsgálatból kitűnik, hogy a választott Számviteli Politika megfelel a szerv feladatainak,  
sajátosságainak. A szabályzat jó, az Önkormányzat, valamint az iskola gazdálkodását minden 
esetben szolgálja. Sajátosítása megoldott.
Leltározási szabályzat (hatályos 2007.01.01.)

Az  intézmény  fenntartója  elkészítette  a  leltározási  szabályzatát,  és  ennek  aktualizálása  is 
megtörtént.  A leltározási  bizonylatok  meghatározásra  kerültek.  A leltározás  vezetője  nem 
került  megnevezésre  (Ennek  pótlása  mielőbb  ajánlott).  A  szabályzatban  rögzítették  a 
leltározás  időpontját,  valamint  módját.  Tartalmazza  a  leltárral  kapcsolatos  előkészítési 
feladatokat,  valamint  a  leltározási  körzeteket.  A  felelősség  kérdését  is  felvetik  a 
szabályzatban,  ugyanakkor  nincs  konkrétan  megfogalmazva  a  felellőség  kérdése.  Az 
Önkormányzat a bizonylatokat mellékletként csatolta. 

A szabályzat kiterjed a leltárkülönbözetek számviteli elszámolására is, valamint a leltár hiány 
és többletek rendezésére is.

A szabályzat mellékleteit képezi a leltározásokkor használatos dokumentum minták, melyek 
mindegyike megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A leltárkészítési  és  leltározási  szabályzat  teljes  körű,  az  intézmény  gazdálkodását  segítő  
szabályzat. Ugyanakkor fontos lenne a sajátosítás.

Eszközök és források értékelési szabályzata (hatályos 2006. január 1.)

Az intézmény  elkészítette  az  eszközök és  források értékelési  szabályzatát,  ahogyan  azt  a 
számviteli  politikájában  rögzítette.  A szabályzat  kiterjed  az  értékelési  szabályzat  céljának 
meghatározására,  az  eszközök  és  források  értékelésének,  minősítésének  szempontjaira.  A 
szabályzat kiterjed az eszközök és források bekerülési értékének meghatározására.

Az értékelési szabályzat jó, mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Pénzkezelési szabályzat (hatályos: 2006. január 1.)

Az intézmény a Pénzkezelési szabályzatot elkészítette. A szabályzat kiterjed a házipénztári 
pénzkezelés általános szabályaira, a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a pénz tárolására, 
pénztári  nyilvántartások  vezetésére,  a  bizonylatolás  szabályaira,  az  elszámolásra  kiadott 
összegek nyilvántartására, a pénz és értékkezelés egyéb szabályaira.
Az  érvényesítés,  utalványozás,  ellenjegyzés  feladatait,  szabályait,  külön  szabályzatban 
rögzítette az Önkormányzat. A szabályzat teljes körűen tartalmazza a nyilatkozatokat.

A pénzkezelési, és érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési szabályzat jó. 



Hasznosítási- Selejtezési szabályzat: (hatályos 2006. január 1.)

Az  Önkormányzat  elkészítette  a  Hasznosítási-  Selejtezési  szabályzatát.  Tartalmazza  a 
felesleges  vagyontárgyak  meghatározását,  a  selejtezés  folyamatos  bizonylatolását,  a 
megsemmisítési eljárás szabályait. A szabályzat továbbá tartalmazza a felelősség kérdését is.
Ugyancsak  szerepel  benne  a  feleslegessé  vált  vagyontárgyak  feltárására  irányuló  rész, 
valamint  a  felesleges  vagyontárgyak  hasznosításáról  szóló  rész  is  a  szabályzat  része.  A 
szabályzat sajátosítása a mellékletben nem történt meg. Ennek pótlása javasolt.

Az intézmény hasznosítási- selejtezési szabályzatában hiányosságot nem fedeztem fel. 

FEUVE szabályzat: (hatályos: 2006.01.01.)

A FEUVE szabályzat részletes ellenőrzését a 14/2009/0/0 sz. ellenőrzési jelentés tartalmazza.

A mellékletek összegzése:

SZOI Arany János 1-4. Évfolyam: táblázatait tanulmányozva, jól látható, hogy 2000. évtől 
kezdödően a kiadások éves szinten növekedtek, egészen a 2007. évig (Kivétel ez alól a 2004. 
és a 2005. év, amikor is a kiadások összege csökkent.) Éves szinten a következő összegekkel 
növekedtek  a  kiadások:  7.388.000  Ft  (5,67%),  17.086.000  Ft  (11,6%),  21.953.000  Ft 
(12,97%), - 9.192.000 Ft (csökkenés 5,74%), - 6.967.000 Ft (csökkenés 4,55%), 13.298.000 
Ft  (7,99%),  9.808.000  Ft  (5,57%),  -52.778.000  Ft  (csökkenés  42,77%).  A legmagasabb 
kiadási főösszeg 2007. évben volt, amikor 176.175.000 Ft-ot tett ki.

A táblázatból  kitűnik,  hogy 2008-ban  drasztikus  költségcsökkentés  következett  be,  amely 
42,77%-ot tett ki. Ez betudható a SZOI átszervezésnek is, ugyanis, ekkor éreztette első teljes 
éves hatását az átszervezés. 2009- évben további csökkenések következtek be, ez azonban 
már a gazdasági visszaesésnek köszönhetően lesz érezhető. (A hivatal szigorúbb elszámolást, 
és gazdálkodást vezetett be az intézményekben, amelynek hatása a kiadások csökkenéséhez 
vezetett.)

A személyi juttatások (+járulékok) terén szintén növekedés figyelhető meg (kivétel ez alól itt 
is 2004. és a 2005. év). 2000-ben 90.039.000 Ft (65 fő), 2001-ben 97.809.000 Ft (40 fő), 
2002-ben 113.241.000 Ft, 2003-ban 135.306.000 Ft (40 fő), 2004-ben 122.717.000 Ft (40 fő), 
2005-ben 118.001.000 Ft (36 fő), 2006-ban 127.193.000 Ft (36 fő), 2007-ben 131.766.000 Ft 
(37 fő), míg 2008-ban 78.137.000 Ft. Jól látható, hogy a személyi juttatások 2008-ban a 2000. 
év előtti időszakra csökkent. Ez köszönhető, hogy a étkezést a város magánkézbe adta, illetve, 
hogy a gazdasági alkalmazottakat a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatja tovább. Ugyanakkor 
az  átszervezés  miatt  is  csökkent  a  tanári  állomány,  illetve  az  Arany  János  tagiskolát 
erőteljesebben érintette a nyugdíjazás, mint a másik tagiskolákat.

A túlórák számának alakulását is ellenőriztem. Az Arany János tagiskola esetében egy nagy 
csökkenést lehet látni, amely 2000. évben 108 túlóráról indult, és 2008-ban „már csak” 29,5 
túlóra v olt. Bár nem ez a legalacsonyabb szám, hiszen 2004-ben 4, míg 2005-ben 9 túlóra 
volt egy évben.



SZOI  Széchenyi  István  5-8  Évfolyam : táblázatait  átnézve,  látható,  hogy  2000.  évtől 
kezdődően a  kiadások éves szinten növekedtek,  egészen a  2003.  évig.  Ezután a  kiadások 
összegét nézve csökkenés figyelhető meg. Éves szinten a következő összegekkel növekedtek, 
illetve csökkentek a kiadások: 9.195.000 Ft (5,45%), 35.913.000 Ft (17,55%), 27.251.000 Ft 
(11,76%), -16.961.000 Ft (csökkenés 7,32%), - 4.686.000 Ft (csökkenés 2,18%), -12.339.000 
Ft (csökkenés 5,87%), -13.269.000 Ft (csökkenés 6,7%), -58.159.000 Ft (csökkenés 31,52%). 
A legmagasabb kiadási főösszeg 2003. évben volt, amikor 231.779.000 Ft-ot tett ki.

A táblázatból  kitűnik,  hogy 2008-ban  drasztikus  költségcsökkentés  következett  be,  amely 
31,52%-ot  tett  ki  (Ez több mint  10%-al kevesebb elvonás,  mint az Arany János tagiskola 
esetében. Azonban meg kell említeni, hogy a Széchenyi István tagiskolában maradt a felső 
tagozat,  amely  így  jóval  többe  kerül,  mint  egy  alsó  tagozat.)  Ez  betudható  a  SZOI 
átszervezésnek is, ugyanis, ekkor éreztette első teljes éves hatását az átszervezés. 2009- évben 
további csökkenések következtek be, ez azonban már a gazdasági visszaesésnek köszönhetően 
lesz  érezhető.  (A  hivatal  szigorúbb  elszámolást,  és  gazdálkodást  vezetett  be  az 
intézményekben, amelynek hatása a kiadások csökkenéséhez vezetett.)

A személyi juttatások (+járulékok) terén szintén növekedés figyelhető meg 2003. évig, majd 
onnan 2008-ig csökkenés jellemezte az intézményt. A 2000. évben 90.039.000 Ft, 2001-ben 
117.528.000 Ft (55 fő), 2002-ben 149.574.000 Ft, 2003-ban 173.089.000 Ft (51 fő), 2004-ben 
152.073.000 Ft (47 fő), 2005-ben 152.292.000 Ft (37 fő), 2006-ban 137.599.000 Ft (38 fő), 
2007-ben 128.054.000 Ft (38 fő), míg 2008-ban 74.363.000 Ft. Jól látható, hogy a személyi 
juttatások  2008-ban jóval  a  2000.  év  előtti  időszakra csökkentek.  Ez  köszönhető,  hogy a 
étkezést a város magánkézbe adta, illetve, hogy a gazdasági alkalmazottakat a Polgármesteri 
Hivatal foglalkoztatja tovább. Ugyanakkor az átszervezés miatt is csökkent a tanári állomány. 

A túlórák számának alakulását is ellenőriztem. A Széchenyi  István tagiskola esetében egy 
nagy csökkenést lehet látni, amely 2000. évben 79 túlóráról indult, és 2007-ben „már csak” 
10,5 túlóra volt. Ezután meglepetésszerűen 36 túlórára nőtt a mutatószám, amely így 2007-
hez képest 25,5 túlórával növekedett.  

SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium: táblázatait  átnézve,  látható,  hogy  2000.  évtől 
kezdődően a  kiadások éves szinten növekedtek,  egészen a  2003.  évig.  Ezután a  kiadások 
összegét nézve csökkenés figyelhető meg, egészen 2005. évig. 2007-ig további növekedés 
következik be, majd 2008-ra szintén egy nagyobb esés volt megfigyelhető. Éves szinten a 
következő összegekkel növekedtek, illetve csökkentek a kiadások: 10.294.000 Ft (10,16%), 
16.534.000  Ft  (14,03%),  17.406.000  Ft  (12,87%),  -1.143.000  Ft  (csökkenés  0,84%), 
-6.093.000 Ft (csökkenés 4,54%), 1.319.000 Ft (1,02%), 10.217.000 Ft (7,32%), -42.253.000 
Ft  (csökkenés  30,28%).  A  legmagasabb  kiadási  főösszeg  2007.  évben  volt,  amikor 
139.525.000 Ft-ot tett ki.

A táblázatból  kitűnik,  hogy 2008-ban  drasztikus  költségcsökkentés  következett  be,  amely 
30,28%-ot  tett  ki  (Ez több mint  10%-al kevesebb elvonás,  mint az Arany János tagiskola 
esetében, és közel azonos a Széchenyi István tagiskolával. Azonban meg kell említeni, hogy 
egy  gimnázium  fenntartás  sokkal  költségesebb,  mint  egy  alsós  tagozat  fenntartása.)  Ez 
betudható  a  SZOI  átszervezésnek  is,  ugyanis,  ekkor  éreztette  első  teljes  éves  hatását  az 
átszervezés. 2009- évben további csökkenések következtek be, ez azonban már a gazdasági 
visszaesésnek köszönhetően lesz érezhető. (A hivatal szigorúbb elszámolást, és gazdálkodást 
vezetett be az intézményekben, amelynek hatása a kiadások csökkenéséhez vezetett.)



A személyi juttatások (+járulékok) terén szintén növekedés figyelhető meg 2003. évig, majd 
onnan  2005-től  2007-ig  növekedés  következett  ismét.  Csökkenés  csak  2008.  évben 
következett  be.  A 2000.  évben 65.973.000 Ft,  2001-ben 73.753.000 Ft  (21  fő),  2002-ben 
87.907.000 Ft, 2003-ban 106.547.000 Ft (28 fő), 2004-ben 96.252.000 Ft (28 fő), 2005-ben 
97.630.000 Ft (24 fő), 2006-ban 102.582.000 Ft (27 fő), 2007-ben 111.298.000 Ft (27 fő), míg 
2008-ban 68.135.000 Ft. Jól látható, hogy a személyi juttatások 2008-ban majdnem a 2000. 
évi időszakra csökkentek vissza. Ez köszönhető, hogy az étkezést a város magánkézbe adta, 
illetve,  hogy  a  gazdasági  alkalmazottakat  a  Polgármesteri  Hivatal  foglalkoztatja  tovább. 
Ugyanakkor az átszervezés miatt is csökkent a tanári állomány. 

A túlórák számának alakulását is ellenőriztem. A Vörösmarty Mihály taggimnázium esetében 
egy nagy csökkenést lehet látni (Az átlagokat tekintve az összes tagintézmény tekintetében itt 
voltak, most is itt a legmagasabb a túlórák száma), amely 2000. évben 159,5 túlóráról indult, 
és 2008-ben „már csak” 51,5 túlóra volt. A legalacsonyabb szám 2007. évben jelentkezett, 
amikor is a túlórák száma 26 túlórára csökkent.  

SZOI Takács Jenő Zeneiskola tagintézmény: táblázatait átnézve, látható, hogy 2000. évtől 
kezdődően a  kiadások éves szinten növekedtek,  egészen a  2003.  évig.  Ezután a  kiadások 
összegét nézve csökkenés figyelhető meg, egészen 2005. évig. 2007-ig további növekedés 
következik be, majd 2008-ra szintén egy nagyobb esés volt megfigyelhető. Éves szinten a 
következő összegekkel  növekedtek,  illetve csökkentek a kiadások: 3.341.000 Ft (11,69%), 
7.873.000 Ft (21,6%), 17.372.000 Ft (32,28%), -10.625.000 Ft (csökkenés 19,74%), -312.000 
Ft  (csökkenés  0,72%),  5.753.000  Ft  (11,83%),  3.732.000  Ft  (7,13%),  -17.226.000  Ft 
(csökkenés 32,92%). A legmagasabb kiadási főösszeg 2007. évben volt, amikor 52.361.000 
Ft-ot tett ki.

A táblázatból  kitűnik,  hogy 2008-ban  drasztikus  költségcsökkentés  következett  be,  amely 
32,92%-ot tett ki (Ez arányait tekintve megegyezik a Széchenyi István tagiskola, valamint a 
Vörösmarty  Mihály  gimnázium  elvonásával.)  Ez  betudható  a  SZOI  átszervezésnek  is, 
ugyanis,  ekkor  éreztette  első  teljes  éves  hatását  az  átszervezés.  2009.  évben  további 
csökkenések következtek be, ez azonban már a gazdasági visszaesésnek köszönhetően lesz 
érezhető. (A hivatal szigorúbb elszámolást, és gazdálkodást vezetett be az intézményekben, 
amelynek hatása a kiadások csökkenéséhez vezetett.)

A személyi juttatások (+járulékok) terén szintén növekedés figyelhető meg 2003. évig, majd 
onnan  2005-től  2007-ig  növekedés  következett  ismét.  Csökkenés  csak  2008.  évben 
következett  be.  A 2000.  évben 20.159.000 Ft,  2001-ben 23.650.000 Ft  (14  fő),  2002-ben 
30.055.000 Ft, 2003-ban 39.001.000 Ft (15 fő), 2004-ben 36.652.000 Ft (14 fő), 2005-ben 
38.477.000 Ft (13,5 fő), 2006-ban 42.572.000 Ft (13,5 fő), 2007-ben 44.285.000 Ft (13 fő), 
míg 2008-ban 28.409.000 Ft. Jól látható, hogy a személyi juttatások 2008-ban majdnem a 
2002. évi időszakra csökkentek vissza.

A  túlórák  számának  alakulását  is  ellenőriztem.  A  Takács  Jenő  zeneiskola  esetében  is 
csökkenést lehet látni, amely 2000. évben 56,5 túlóráról indult, és 2008-ben „már csak” 33,5 
túlóra volt. A legalacsonyabb szám 2003. évben jelentkezett, amikor is a túlórák száma 27,5 
túlórára csökkent.  



Javaslatok

- Az SZMSZ. nem került kiegészítésre az „egységes szervezeti felépítési ábrával” és az 
intézményegységek szervezeti ábrájának elkészítésével, ezeket pótolni kell.

- A  jövőben  célszerű  lenne  egy  teljesen  új,  egységes  SZOI  szintű  középtávú 
továbbképzési  tervet  készíteni-  az  alprogramokkal  együtt,  melyben meghatározásra 
kerülne  a  preferált  továbbképzések,  tanévenkénti  beiskolázottak  száma,  képzések 
finanszírozása stb.

- A vizsgált időszakban a 2005/2006-os tanévben a SZOI Széchenyi István Általános 
Iskolában  nem  megfelelő  szakképzettséggel  a  felső  tagozaton   1  fő  rajz   szakot 
oktatott,  a 2007/2008-as tanévben pedig 1 fő technikát tantárgyat. Ugyancsak ezen 
intézményegységben  a  2008/2009.  tanév  végéig  2  fő  német  nyelvet  középfokú 
nyelvvizsgával oktatott alapképzésben –A jövőben ezek nem fordulhatnak elő!

- Az intézménynek el kell azon gondolkodni, hogy a jövőben miként tudja az intézmény 
megoldani a kéttannyelvű képzést felmenő rendszerben, a mindennapos testnevelést 
(amennyiben  továbbra  is  tanórai  keretek  között  kívánja  biztosítani),  a  technika, 
majdan az angol nyelv oktatását.

- Az  iskolák  közötti  áttanítások  lehetőségét  még  jobban  ki  kell  használnia  az 
intézménynek,  ezzel  is  biztosítva  a  100%-os  szakos  ellátottságot,  mely  a 
tagintézményi normatíva feltétele.

- Az ellenőrzés során az intézmények többségében hatályos  kinyomtatott  pedagógiai 
programot nem tudtak mutatni (csak számítógépen volt meg a dokumentum, de nem 
az  intézmény  honlapján),  a  Közoktatási  Törvény  előírása  szerint  az  intézmény 
honlapján,  vagy  a  helyben  szokásos  módon  (  iskolai  könyvtár,  intézményvezetői 
iroda ) nyilvánosságra kell hozni. (Az ellenőrzést követően ezen hiányosságot pótolták 
az intézményekben.)

- Szentgotthárd Város ÖMIP-jében elfogadottak alapján az intézmények (óvoda, iskola) 
tevékenységének  folyamatos  figyelemmel  kísérése  és  eseti  értékelése  céljából,  az 
ellenőrzések megalapozásához az önkormányzathoz kötelezően megküldendő írásbeli 
dokumentumok között kéri a tantárgyfelosztást minden év május 30-áig törvényességi 
felülvizsgálatra.  Ennek  az  intézmény  nem  tett  eleget,  a  jövőben  mindenképpen 
kerüljenek elküldésre ezen anyagok.

- Az intézmények az egyre inkább kihasználható áttanítások miatt közösen készítsék a 
tantárgyfelosztásokat!

- A munkáltató a 2007-2008. évben több esetben is  elmulasztotta  kötelező pályázati 
felhívás  közzétételét,  ennek  hiányában  a  közalkalmazottat  ki  sem  lehetett  volna 
nevezni. A jövőben az intézmény fokozottan ügyeljen a kötelező pályázati felhívásra! 

- A munkáltató a pályázat nélkül betölthető munkaköröket nem tette közzé a helyben 
szokásos módon. A jövőben ez nem fordulhat elő.

- A munkáltató nem tett eleget a Kjt.30/E.§ (2) bekezdésében  foglalt kötelezettségének, 
mely  szerint     legkésőbb  a  közalkalmazotti  jogviszony  megszűnésekor  köteles 
tájékoztatni  a  fenntartót  a  megszűnés  következtében  betöltetlenné  váló  munkakör 
megnevezéséről,  továbbá   a  betöltéséhez  szükséges  iskolai  végzettségről, 
szakképzettségről és szakképesítésről, illetve egészségügyi alkalmassági feltételekről. 
A jövőben az intézmény ezeket a mulasztásokat nem teheti meg, és ügyelnie kell, hogy 
a kötelezettségeinek eleget tegyen.

- A pályázati felhívásokban előforduló hibákat a jövőben ki kell javítani, és törekedni 
kell arra, hogy többet ne forduljanak elő.

- A jövőben törekedni kell arra, hogy az intézményben olyan pedagógus ne kerüljön 
alkalmazásba,  aki  nem  rendelkezik  a  Köot.  17.  §  (1)  c,  pontjában  meghatározott 



képesítésekkel,  a  megfelelő  végzettséggel  nem rendelkező  pedagógusok  képzésére 
pályázati stb. egyéb forrásból lehetőséget kell biztosítani.

- A közalkalmazotti  jogviszonyban töltött  idő  számításánál  a  hiányosságokat,  illetve 
hibákat meg kell szüntetni. 

- A  főiskolai  záróvizsgát  igazoló,  végzettséggel  nem  rendelkező  közalkalmazottak 
tévesen lettek besorolva, besorolásukról intézkedni kell.

- A jövőben a kiemelt munkavégzésért nyújtható kereset-kiegészítést körültekintően, és 
a jogszabályoknak, valamint az SZMSZ-nek megfelelően állapítsák meg. A kiemelt 
munkavégzésért  járó  kereset-kiegészítés  előzetes  elosztásában az  igazgatótanács 
véleményezési  és  javaslattevő  jogköre  nem  érvényesült.  Ezen  a  jövőben 
mindenképpen változtatni kell.

- Javasolt,  hogy  a  jövőben  a  határozott  idejű  kinevezéseket  figyelmesen,  a  változó 
jogszabályok ismeretével tegyék meg. 

- A kinevezési okiraton a jövőben tüntessék fel a határozott idő indoklását.
- A kinevezési  okiratokon  a  kinevezés  elfogadásának  dátuma,  ill.  az  aláírás  legyen 

feltüntetve.
- A biztosítotti jelentés esetében ne forduljon elő késedelmes jelentés. 
- A munkáltató a próbaidő kikötését a jövőben ne felejtse el  ,  illetve ne alkalmazza 

tévesen.
- A munkáltató a gyakornoki idő kikötését ne felejtse el .
- Az intézmény ügyeljen  arra,  hogy a  határozott  időre  szóló  kinevezésekben foglalt 

határozott  idő  lejárta  miatt  megszűnő  jogviszonyok  esetében  felmerülő 
szabadságmegváltások egy részét az őszi, téli, ill. tavaszi szünetben adja ki (Vhr. 11.§ 
(2) bek.).

- Az ideiglenes közalkalmazotti igazolást minden esetben állítsa kis a munkáltató.
- A közalkalmazotti jogviszonyok előrehozott öregségi nyugdíjban való részesülés ill. 

jogosultság miatti felmentéssel történő megszüntetése esetében ( Kjt. 30. § (1), d, és e, 
pontja ) a   szükséges dokumentumok minden esetben álljanak rendelkezésre.

- A felmentések esetében a jövőben a munkáltató ügyeljen a felmentési idő törvényes 
megállapítására, illetve arra, hogy legyen költségvetési fedezete rá. 

- A fenntartó vizsgálja felül a két új vezetői szintet (szakmai munkaközösség-vezető), 
mivel  a  megnevezésük  alapján  nem  minősülnek  vezetői  beosztásnak,  mivel  nem 
felelnek  meg a  Vhr.  5.  §  (1)  bekezdésében foglaltaknak.  A sportszakmai  vezető a 
munkaköri  feladataiban  foglalt  feladatok  ellátásához  nem  rendelkezik  megfelelő 
végzettséggel.

- Olyan  vezetői  megbízásra  is  sor  került,  amely  az  SZMSZ-ben  nincs  feltüntetve 
(Takács  Jenő  AMI:  tagozatvezető,  a  munkaügyi  iraton  tévesen  intézményvezetői 
megbízás szerepel.)

- A 2009.  évi  átszervezéssel  érintett  tagintézményben,  telephelyeken  adott  vezetői 
megbízások nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak

- A  vezetői  megbízásokat  tartalmazó  munkaügyi  iratokon  a  vezetői  megbízás 
megnevezése ne legyen tévesen feltüntetve.

- Az  intézményvezető  magasabb  vezetői  pótléka  a  Kjt.  és  Vhr.  által  meghatározott 
minimális mértékben van megállapítva. Az utóbbi két évben történt átszervezés és a 
feladatok nagyságrendje alapján indokolt lenne az igazgató magasabb vezetői pótléka 
%-os arányának emelése, ill. a főigazgatói megbízás.

- A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak  vezessenek  jelenléti ívet.
- A kollektív szerződés felülvizsgálatát minél előbb el kell végezni.
- Fontos  feladat,  hogy  a  jövőben  a  fontosabb  adatokat  az  intézmény  leadja  az 

önkormányzat számára.



- Az intézményekben legyen a szabályzatokból egy példány kinyomtatva.
- Fontos, hogy a tűz- és munkavédelem területén feltárt hiányosságokat mielőbb javítsa 

ki az intézmény. Ezért fontosnak tartom, hogy a jövőben az intézmény szerződjön le 
egy céggel, és a hibákat mielőbb javítsa ki.
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Széchenyi István tagiskola
Kiadások alakulása:

200020012002
2003

2004
2005

2006
2007

2008

Kiad
ás

ok ö
ssz

es
en

Sz
emély

i ju
tta

tá
so

k é
s j

ár
ulék

ok

Dologi 
kia

dás
ok

0 Ft
50 000 000 Ft
100 000 000 Ft
150 000 000 Ft
200 000 000 Ft
250 000 000 Ft

Kiadások összesen

Személyi juttatások és
járulékok

Dologi kiadások



Vörösmarty Mihály taggimnázium
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Takács Jenő tagiskola (zeneiskola)
Kiadások alakulása:
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Tanári és diák létszámkeretek a Szentgotthárdi Oktatási Intézményben
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Tanári és diák létszámkeretek a Szentgotthárdi Oktatási Intézményben
Széchenyi István tagiskola:
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Tanári és diák létszámkeretek a Szentgotthárdi Oktatási Intézményben
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Tanári és diák létszámkeretek a Szentgotthárdi Oktatási Intézményben
Takács Jenő tagiskola (zeneiskola):
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Tanári és diák létszámkeretek a Szentgotthárdi Oktatási Intézményben
Összesítő táblázat:
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Túlórák száma a Szentgotthárdi Oktatási Intézményben
Összesítő táblázat:
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Osztálylétszámok Szentgotthárdi Oktatási Intézményben
Összesítő táblázat:
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére

Tárgy: Gazdálkodási kontroll-rendszer - Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  15/2010.  sz.  határozatában 
döntött a Pannon Kapu Kulturális Egyesület pénzügyi támogatásához kapcsolódó negyedéves 
pénzügyi finanszírozási kontroll rendszer kidolgozásáról.
A Pannon Kapu Kulturális  Egyesület  egy olyan civil  szervezet,  mely az  önkormányzattal 
megkötött  szerződés  értelmében  önkormányzati  kötelező  feladatot  lát  el  és  ehhez 
önkormányzati  támogatást  kap.  Ennek  megfelelően  az  egyesület  feletti  önkormányzati 
kontroll  is  teljesen  más  mint  az  önkormányzati  intézmények  feletti  szoros  kontroll.  Az 
általunk kidolgozott kontroll-rendszer két részből áll.  Az „A” rész önkormányzati oldalról 
kötelező  jelleggel  nem  is  igazán  érvényesíthető,  inkább  csak  javaslatokat,  ajánlásokat 
tartalmaz  és  azok  elfogadása  esetén  a  szervezet  által  alkalmazott  megoldások  az 
önkormányzati  intézményeknél  alkalmazott  megoldásokhoz  közelítenének.   Arra  viszont 
látunk esélyt, hogy majd a jövő évi támogatás egyik előfeltételének tekinthessük azt, hogy a 
kontrollrendszernek ezt a javasolt részét az egyesület   elfogadta és alkalmazta-e vagy ennek 
gyakorlására önként kötelezettséget vállal-e? 
A kontrollrendszer  „B”  része az  önkormányzattól  kapott   támogatás  felhasználásának 
ellenőrzését jelenti – erre a szorosabb kontroll bevezethető.

Hivatkozott  határozat  értelmében  elkészítettük  a  gazdálkodáshoz  kapcsolódó  kontroll-
rendszert, melyek lényegi elemei a következők:

A/ A kontroll rendszer alapjai – javasolt intézkedések:
1.) Elemei szintű költségvetés
2.) Éves finanszírozási terv
3.) Kötelezettségvállalás nyilvántartás
4.) Önköltségszámítás
5.) Kifizetések folyamatos ellenőrzése

B/ A kontroll rendszer további elemei – kötelező elemek:
1.) Negyedévente beszámolás az önkormányzati támogatás felhasználásáról
2.) Hitelfelvétel kontrollja 
3.) Kontroll pályázatok esetére
4.) Önkormányzat  által  meghatározott  eseti-,  vagy  rendszeres  rendezvények  miatti 

kontroll

A kontroll-rendszer részletes kidolgozását az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

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

Határozati javaslat:



Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesület önkormányzati támogatásának felhasználásához kapcsolódó gazdálkodási kontroll 
rendszert az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
  Szalainé Kiss Edina PKKE Elnök

Szentgotthárd, 2010. február 15.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző



1.sz. melléklet

Javasolt kontroll-rendszer
Pannon Kapu Kulturális Egyesület

A/ A kontroll-rendszer bevezetésre javasolt elemei:

1.) Elemei szintű költségvetés készítése - Javaslat

A PKKE-nek – hasonlóan az  önkormányzati  költségvetési  szervekhez  – el  kell  készítenie  az 
elemi  szintű  költségvetését  –  ami  jelenti  a  bevételek  és  kiadások  tervezését  tételenként, 
tevékenységenként  részletezve,  beleértve a PKKE keretein belül működő kulturális  csoportok 
támogatását is. Cél: pontosan láthatók legyenek a kötelezettségek és a finanszírozási források.
A bevételek és kiadások összhangját - egyezőségét biztosítani kell!

2.) Éves finanszírozási terv - Javaslat

El kell készíteni az elemi költségvetés alapján az éves finanszírozási tervet, amely havi bontásban 
tartalmazza a  számított  /  tervezett  bevételeket  (főbb jogcímenként:  önkormányzati  támogatás, 
saját  bevétel,  elkülönítve az elnyert  pályázati  támogatásokat)  és várható kiadásokat (személyi 
jellegű  kiadás,  munkaadót  terhelő  járulékok,  dologi  kiadások,  felújítási  és  felhalmozási 
kiadások). 
Év közben a tényleges kiadásoknak a finanszírozási terven kell alapulni. Az évközi változásokat 
– bevétel  elmaradás,  plusz bevétel,  rendkívüli  kiadás összegeit  a finanszírozási  terven át  kell 
vezetni, azt módosítani szükséges. Cél: a bevételek és kiadások prognosztizálása.
A bevételek és kiadások összhangját – egyezőségét biztosítani kell!

3.) Kötelezettségvállalás nyilvántartás - Javaslat

A kötelezettségvállalás nyilvántartás folyamatos vezetésével nem csak a már teljesített, hanem a 
várható  kifizetési  kötelezettségek  is  figyelhetők,  továbbá  látható,  hogy  az  egyes  kiadási 
jogcímeken még mekkora összeg áll rendelkezésre. Mind a rendszeres kötelezettségeket, mind az 
eseti  megrendeléseket,  kötelezettségvállalásokat  fel  kell  vezetni  a  nyilvántartásba  függetlenül 
azok értékétől.

4.) Önköltségszámítás - Javaslat

A Egyesület  által  nyújtott  szolgáltatások  ellenértékének  meghatározása  önköltség-számításon 
kell, hogy alapuljon. Csak olyan szolgáltatások nyújtását gazdaságos és javasolt biztosítani, ahol 
a várható bevételek legalább fedezik a felmerülő kiadásokat (közvetlen-, és közvetett kiadások 
valamint amortizáció). Az önköltségszámítás rendjét szabályozni szükséges.

5.) Kifizetések folyamatos ellenőrzése - Javaslat



Minden kifizetés előtt ellenőrizni szükséges: 
• az adott kiadást tartalmazza-e a költségvetés,
• az adott kiadás tekintetében az előzetes kötelezettségvállalás megvalósult-e, tartalmazza-e 

a kötelezettségvállalás nyilvántartás,
• a kiadás teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll-e,

a kifizetés alapbizonylata megfelel-e a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak. 
Fentiek együttes fennállása esetén lehet a kifizetést engedélyezni, ill. teljesíteni.

B/ A kontroll rendszer kötelezően alkalmazandó elemei az önkormányzattól kapott 
támogatás vonatkozásában:

1.) Negyedévente beszámolás az önkormányzati támogatás felhasználásáról - Kötelező

Az Önkormányzat által a PKKE részére az adott negyedévben nyújtott támogatásról részletes 
beszámolás szóban és írásban. A támogatás felhasználását jogcímenként be kell mutatni.

2.) Hitelfelvétel 

Az Egyesület Elnöke esetleges hitelfelvétel előtt  köteles egyeztetni a Jegyzővel és a Pénzügyi 
Irodavezetővel,  amennyiben  a  hiteltörlesztés  forrása  az  Önkormányzati  támogatás,  ill. 
amennyiben az Önkormányzat kezességvállalóként jelenik meg a hitelügyletben.

3.) Pályázatok

Az  Egyesület  Elnöke  minden  olyan  pályázat  esetén,  ahol  a  pályázati  önrész  forrása 
önkormányzati  támogatás,  vagy  a  pályázat  utófinanszírozott  és  a  megvalósítás  során  az 
önkormányzati támogatásból fedezi a kiadásokat, vagy hitelt vesz igénybe (lásd B/1.) pont) a 
megvalósítás érdekében előzetesen köteles egyeztetni a Jegyzővel és a Pénzügyi Irodavezetővel.

4.) Önkormányzat által meghatározott eseti-, vagy rendszeres rendezvények

Az  Egyesület  Elnöke  köteles  jelezni a  Jegyző  és  a  Pénzügyi  Irodavezető  felé  minden  az 
Önkormányzat  által  meghatározott  eseti,  vagy  rendszeres  rendezvény  előkészítése  során, 
amennyiben az adott rendezvény tekintetében az Egyesület rendelkezésére álló források, ill.  a 
várható,  a  rendezvénnyel  kapcsolatos  bevételek  a  rendezvény  kiadásait  nem  fedezik.  Az 
Egyesület Elnökének azt is be kell mutatni, hogy milyen szakmai tartalom megvalósítására nyújt 
fedezetet a rendelkezésre álló, ill. számított forrás. A Jegyző és a Pénzügyi Irodavezető javaslatot 
tesz – szükség esetén a Képviselő-testület elé terjeszti – a rendezvénnyel kapcsolatos teendőket / 
csökkentett szakmai tartalom, finanszírozási különbözet kérdése.



E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére.

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

Tisztelt Képviselő-testület !

A  választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvény  23.§.(1)  bekezdése  értelmében  a 
szavazatszámláló  bizottságok  három  tagját  és  szükséges  számban  póttagokat  a  települési 
önkormányzat Képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését 
követően,  legkésőbb  a  szavazás  napja  előtti  20.  napon  választja  meg;  személyükre  a  helyi 
választási iroda vezetője tesz indítványt.
E  törvény  27.  §  (4)  bekezdése  szerint  az  igazolással  szavazás  lebonyolítására  kijelölt 
szavazatszámláló bizottság tagjainak száma hét.

A  választási  bizottság  választott  tagjainak  megbízatása  a  –  hivatkozott  törvény  23.  §-ban 
meghatározott - következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig 
tart. 

A Köztársasági Elnök a 6/2010. (I.22.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2010.évi 
általános  választása  első  fordulójának  időpontját  2010.  április  11.  napjára,  a  második 
fordulójának időpontját április 25. napjára írta ki.
 
A 2010. április 11. és 25. napjára kitűzött országgyűlési képviselőválasztás eljárási határidőinek 
és a határnapjainak megállapításáról szóló 3/2010.(I.22.) ÖM rendelet 2.§. (2) bekezdése szerint a 
szavazatszámláló  bizottságok választott  tagjait  és  a  szükséges  számban póttagokat  legkésőbb 
2010. március 22-én kell megválasztani.

Szentgotthárd  város  területén  13  szavazókör  került  kialakításra.  Ennek,  valamint  a  törvény 
előírásának figyelembe vételével a szavazatszámláló bizottságok 39 tagját és a szükséges számú 
póttagokat az 1.sz. melléklet és a 2. sz. melléklet  tartalmazza.

Előzetesen valamennyi jelölttel egyeztettünk, a bizottságokban való munkát vállalják. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az 1. sz. 
melléklet és a 2. számú melléklet szerint válassza meg.

Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 13 szavazóköre 
szavazatszámláló bizottságának tagjait és póttagjait az 1.sz. mellékletben és a 2. sz. mellékletben 
foglaltak szerint megválasztja.

Határidő: azonnal



Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, választási iroda vezetője

Szentgotthárd, 2010. február 4.
Dr. Dancsecs Zsolt

Jegyző
                                                                                 Választási iroda vezetője



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére

Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A pénzügyminiszter 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatójában (az államháztartási szakfeladatok 
rendjéről szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, valamint az államháztartási szakfeladatok  
rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009.  
(III.  27.)  PM  tájékoztató  módosításáról)  jelent  meg  a  közterület-felügyelettel  kapcsolatos 
szakfeladat,  illetve  annak  száma.  Mivel  Polgármesteri  Hivatalunkban  közterület-felügyelet  is 
működik, ezért a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratába fel kell venni a 842421 Közterületek 
rendjének fenntartása szakfeladatot.
Ezen kívül a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatokat és szakfeladat-számokat törölnénk 
az Alapító Okirat szövegéből.
A módosítások a mellékletekben kéken szedve, az egységes szerkezetű alapító okiratban két kék 
csillaggal is megjelölten találhatóak.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal 
Szentgotthárd  Alapító  Okiratának  módosítását  az  1.  sz.  melléklet  szerint,  a  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2010. február 16.

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. sz. melléklet

Módosítás előtt Módosítás után
12.2. Szakfeladat száma és megnevezése:

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

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

Szakfeladatok*:
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
221214 Lapkiadás
451017 Magasépítőipar
452014 Mélyépítőipar
452025  Helyi  közutak,  hidak,  alagutak 
létesítése és felújítása
631211  Közutak,  hidak,  alagutak 
üzemeltetése, fenntartása
642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek 
üzemeltetése
701015  Saját  vagy  bérelt  ingatlan 
hasznosítása
751153  Önkormányzatok  és  többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751164 Települési és területi helyi kisebbségi 
önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751175  Országgyűlési  képviselőválasztással 
kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186 Önkormányzati képviselőválasztással 
kapcsolatos feladatok végrehajtása
751669 Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás
751670 Polgári védelmi tevékenység
751834 Vízkárelhárítás
751845  Város-  és  községgazdálkodási 
szolgáltatás
751856  Települési  vízellátás  és  vízminőség 
védelem
751867 Köztemető fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
751922  Önkormányzatok  és  többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai
751966  Önkormányzatok  és  többcélú 
kistérségi társulások feladatra nem tervezhető 

12.2. Szakfeladat száma és megnevezése:



elszámolása
852018 Állategészségügyi tevékenység
853211 Bölcsődei ellátás
853311  Rendszeres  szociális  pénzbeli 
ellátások
853322  Rendszeres  gyermekvédelmi 
pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355  Eseti  pénzbeli  gyermekvédelmi 
ellátások
901116 Szennyvízelvezetés és –kezelés
902113  Települési  hulladékok  kezelése, 
köztisztasági tevékenység
921815  Művelődési  központok,  házak 
tevékenysége
924025 Verseny- és élsport
924036 Diáksport
926018  Máshová  nem  sorolt  kulturális 
tevékenység
926029  Máshová  nem  sorolt 
sporttevékenység
930910 Fürdő és strandszolgáltatás

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

Az  intézmény  alaptevékenységébe  tartozó 
szakfeladatok száma és megnevezése: Az  intézmény  alaptevékenységébe  tartozó 

szakfeladatok száma és megnevezése:



0210001 Erdészet, egyéb 
erdőgazdálkodási tevékenység

3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, 
elhelyezés

3811031 Települési hulladék vegyes 
begyűjtése, szállítása, átrakása

4120001 Lakó és nem lakóépület építése
4211001 Út, autópálya építése
4221001 Folyadék szállítására szolgáló 

közmű építése
4222001 Elektromos, híradás-technikai 

célú közmű építése
5221101 Közutak, hidak,alagutak 

üzemeltetése fenntartása
6110201 Vezetékes műsorelosztás, városi 

és kábeltelevíziós rendszerek 
üzemeltetése

6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése

7490101 Igazságügyi szakértői 
tevékenység

7500001 Állat-egészségügyi ellátás
8130001 Zöldterület kezelés
8219001 Fénymásolás, egyéb irodai 

szolgáltatás
8411121 Önkormányzati jogalkotás
8411141 Országgyűlési 

képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó
tevékenységek

8411151 Önkormányzati 
képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó
tevékenységek

8411161 Országos, települési és területi 
kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek

8411171 Európai parlamenti 
képviselőválasztáshoz 
kapcsolódó
tevékenységek

8411181 Országos és helyi 
népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek

8411241 Területi általános végrehajtó 
igazgatási tevékenység

8411261 Önkormányzatok és többcélú 

0210001 Erdészet, egyéb 
erdőgazdálkodási tevékenység

3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, 
elhelyezés

3811031 Települési hulladék vegyes 
begyűjtése, szállítása, átrakása

4120001 Lakó és nem lakóépület építése
4211001 Út, autópálya építése
4221001 Folyadék szállítására szolgáló 

közmű építése
4222001 Elektromos, híradás-technikai 

célú közmű építése
5221101 Közutak, hidak, alagutak 

üzemeltetése fenntartása
6110201 Vezetékes műsorelosztás, városi 

és kábeltelevíziós rendszerek 
üzemeltetése

6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése

7490101 Igazságügyi szakértői 
tevékenység

7500001 Állat-egészségügyi ellátás
8130001 Zöldterület kezelés
8219001 Fénymásolás, egyéb irodai 

szolgáltatás
8411121 Önkormányzati jogalkotás
8411141 Országgyűlési 

képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó
tevékenységek

8411151 Önkormányzati 
képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó
tevékenységek

8411161 Országos, települési és területi 
kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek

8411171 Európai parlamenti 
képviselőválasztáshoz 
kapcsolódó
tevékenységek

8411181 Országos és helyi 
népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek

8411241 Területi általános végrehajtó 
igazgatási tevékenység

8411261 Önkormányzatok és többcélú 



Záradék:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a 161/2009. sz. Képviselő-testületi 
határozattal fogadta el, amely 2009. július 1-
én lép hatályba azzal,  hogy a 12.2. pontban 
foglaltak közül a szakfeladatok száma és 
megnevezése fesorolásban szereplő 2010. 
január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma, 
megnevezése hatályba lépésének időpontja 
2010. január 1.

Záradék:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a …/2010. sz. Képviselő-testületi határozattal 
fogadta el 2010. február 24-én, de hatályba 
lépésének időpontja 2010. január 1.



2. sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZENTGOTTHÁRD
ALAPÍTÓ OKIRATA

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

1. Költségvetési szerv neve: Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd

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

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

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

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

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

7. Alapítást elrendelő határozat: -

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

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

10. Az intézmény által ellátott közfeladat:  Önkormányzati igazgatás

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

11.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör):



Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel 
rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az alaptevékenységét önállóan látja 
el, pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait saját gazdasági szervezet látja el.

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

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

12.2. Szakfeladat száma és megnevezése: **

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma és megnevezése:

0210001 Erdészet, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés
3811031 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
4120001 Lakó és nem lakóépület építése
4211001 Út, autópálya építése
4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222001 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
5221101 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása
6110201 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 

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

tevékenységek
8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó

tevékenységek
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó

tevékenységek
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó

tevékenységek
8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége
8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége



8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
8411431 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi 

szinten
8411911 Nemzeti ünnepek programjai
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

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

elszámolásai
8419021 Központi költségvetési befizetések
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842421 Közterületek rendjének fenntartása **
8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
8425311 A polgári védelem ágazati feladatai
8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
8821111 Rendszeres szociális segély
8821121 Időskorúak járadéka
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
8821151 Ápolási díj alanyi jogon
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon
8821171 Rendszeres gyerekvédelmi pénzbeli ellátások
8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
8821221 Átmeneti segély
8821231 Temetési segély
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás
8822021 Közgyógyellátás
8822031 Köztemetés
8891011 Bölcsődei ellátás
8899351 Otthonteremtési támogatás
8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése
8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
8903011 Civil szervezetek működési támogatása
8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
8904411 Közcélú foglalkoztatás
8904421 Közhasznú foglalkoztatás
8904431 Közmunka
8906031 Szakszervezeti tevékenység támogatása
9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása



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

Az intézmény kiegészítő tevékenységei:
8219002       Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

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

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

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

Záradék:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …/2010. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el 
2010. február 24-én, de hatályba lépésének időpontja 2010. január 1. **

Szentgotthárd, 2010. február 25.

Viniczay Tibor
  polgármester

* Módosította: a 12/2008. sz. Képviselő-testületi határozat 2008. január 30. napján.
** Módosította: a ../2010. sz. Képviselő-testületi határozat 2010. február 24. napján.



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére

Tárgy: 1000 perc a településért

Tisztelt Képviselő-testület!

A történelmi Vasvármegye kialakulása, a létrejöttéről való méltó megemlékezés, a 
megye  történetének  felelevenítése  és  a  mai  lakosság  megyetudatának  erősítése 
érdekében Vas Megye Közgyűlése Emlékbizottságot hozott létre a megye egészét 
átfogó  és  az  itt  élők  minél  szélesebb  korosztályának  bevonásával  tervezett 
programok kialakítására, koordinálására. A megye ezeréves múltjáról megemlékező 
eseménysor  2009.  augusztus  20.  és  2010.  augusztus  20.  között  kerül 
megrendezésre.  Terveink  szerint  az  „1000  éves  Vas  megye” programhoz  mi  a 
Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvényével kapcsolódunk, aminek megnyitó 
ünnepségén  kerülne  sor  az  Emlékbizottság  által  adományozandó  emlékszalag 
átadására.

A  millenniumi  rendezvénysorozat  egyik  kiemelt  programja  az  „1000  perc  a 
településért” c.  mozgalom  elindítása,  amelynek  célja,  hogy  ösztönözze  és 
elősegítse  a  településeket  az  értékápolásra,  a  meglévő  természeti,  történelmi, 
építészeti,  kulturális  értékeik,  hagyományaik  megőrzésére;  elfeledett  vagy 
megbúvó  helyi  értékek,  különlegességek  feltárására  és  új  értékek  létrehozására. 
Ennek  kapcsán  várják  a  résztvevő  települések  önkéntes  vállalását  1000  perc 
közösségi  munkára,  amelyet  helyben végeznek szervezett  formában,  a  település 
által  meghatározott  helyi  cél  érdekében  olyan  módon,  hogy  a  tevékenységnek 
valóságos, konkrét eredménye születik. A közösségi munkavégzés folyamatáról a 
résztvevő településnek dokumentációt (fotó, videó felvétel, naplószerű leírás stb.) 
kell készítenie, valamint a megszületett eredményt is dokumentálnia kell.

A mozgalomhoz csatlakozott települések az Emlékbizottságnak 2010. március 5-ig 
megküldik  nevezésüket,  benne  vállalásukat  (pl.  emlékhely  létrehozása,  kiállítás, 
kiadvány, épület rendbetétele, program stb.) és azt vagy azokat a célokat, várható 
konkrét  eredményeket,  értékeket,  melyeket  1000  perc  közösségi  önkéntes 
munkával terveznek  létrehozni.  A vállalás  teljesítése  után  a  folyamatot  és  az 
eredményt  bemutató  dokumentációt  2010.  július  31-ig  megküldik  az 
Emlékbizottságnak.  A  beküldött  dokumentációt  az  Emlékbizottság  értékeli. 
Valamennyi  résztvevő  közösség  emléklapot  kap,  a  kiemelkedő  teljesítményt, 



eredményt elérő értékmentő, értékőrző és létrehozó közösség elismerő oklevélben 
és tárgyjutalomban részesül.

A felhívást február 11-én megküldtük a Civil Fórumnak is, hogy a civil szervezetek 
javaslatait  a  Képviselő-testület  üléséig  megtehessék.  Korábbi  képviselő-testületi 
ülésen már felmerült  a  várkerti  szabadtéri  színpad rendbetételének,  felújításának 
igénye, illetve a művelődési ház kerthelyiségének rendbetétele. De természetesen a 
városrészeken megvalósuló közösségi munkával  is  – amire eddig is voltak szép 
példák – lehet nevezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület Tagjait, hogy felmerülő ötleteiket, javaslataikat 
a  bizottsági,  illetve  képviselő-testületi  ülésen  adják  elő,  vitassák  meg,  majd 
Szentgotthárdnak  az  Emlékbizottsághoz  bejelentendő  vállalásairól  dönteni 
szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  részt  kíván  venni  a  Megyei  Közgyűlés 
Emlékbizottsága  által  meghirdetett  „1000  perc  a  településért”  mozgalomban  az 
alábbi feladatok és konkrét eredmények, értékek létrehozásának felvállalásával:
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Határidő nevezés beküldésére:  2010. március 5.
vállalt cél megvalósításáról készített
dokumentáció beküldésére: 2010. július 31.

Felelős:  Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2010. február 11.

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére

Tárgy: Polgárőr Egyesület tagjainak elismerése

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Polgárőr  Egyesület  Szentgotthárd  és  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  között 
2000. március 30-án létrejött együttműködési megállapodás II/5. pontja alapján az Önkormányzat 
figyelemmel kíséri a polgárőrség tevékenységét és anyagi lehetőségei szerint évenként maximum 
3 fő polgárőrt (az elnökség javaslata alapján) tárgyjutalomban részesít (az adómentes juttatási 
összeg keretén belül).
Az elmúlt években azonban a fentiektől eltérően az a gyakorlat alakult ki, hogy az elnökség által 
javasolt polgárőrök pénzjutalomban részesültek, így a 2002., 2004., 2006., 2007., 2008. és 2009. 
évben is fejenként 10.000,- Ft-ot kaptak a kitüntetési keretből az akkor felterjesztett személyek.
Horváth  Tibor,  a  Polgárőr  Egyesület  Szentgotthárd  Elnökségének  titkára  2010.  február  2-i 
kérelmében (1. sz. melléklet) tájékoztatást adott arról, hogy az Egyesület idén az alábbi három 
polgárőr elismerését javasolja:

Szabó Béla
Bedi Péter

Molnár László

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a javaslat megtárgyalását!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd 
2009. évben végzett lelkiismeretes munkáját elismeri, és három tagját, nevezetesen:

Szabó Bélát (lakcím: Szentgotthárd, József A. u. 29.),
Bedi Pétert (lakcím: Szentgotthárd, Alvég u. 12.) és
Molnár Lászlót (lakcím: Szentgotthárd, József A. u. 29.)

személyenként  nettó  10.000,-  Ft  (azaz:  tízezer  forint)  pénzjutalomban  részesíti  a  2010.  évi 
költségvetés kitüntetési kerete terhére.

Határidő: azonnal
Felelős:  Viniczay Tibor polgármester
              Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető

Szentgotthárd, 2010. február 8.

                                                                                              Viniczay Tibor
                                                                                                polgármester
Ellenjegyzem:
                          Dr. Dancsecs Zsolt 
                                    Jegyző





Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére

                                                                                                                         
Tárgy: A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának támogatási kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke a mellékelt kérelemmel (1. 
számú melléklet)   és tájékoztató levéllel  (2.  számú melléklet)  fordult  a Tisztelt Képviselõ-
testülethez.  Az  állami  támogatások  csökkenésével  az  alapítványok  működési  forrásai  is 
csökkennek  -  az  Alapítvány  Elnöke  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  anyagi 
támogatását kéri. 

A megyei  önkormányzat  és  Szombathely  városa  által  alapított  Közalapítvány  feladata  a 
megye oktatásának, valamint a megyei települések oktatási intézményeinek fejlesztése. A 
Közalapítvány a tavalyi évben közel 13 millió forint támogatást osztott szét, ebből 210 ezer 
forint jutott Szentgotthárdra. (A SZOI új képzési programok és rendezvények támogatására 
benyújtott  pályázata  500  millió  forint  támogatást  célzott  meg,  ebből  210  ezer  forint 
támogatást ítélt meg számára a Közalapítvány). 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának alábbi határozatai foglalkoztak már a Közalapítvány 
hasonló tartalmú kérelmeivel:

• 2005.  évben  a  329/2005.  sz.  Képviselő-testületi  határozatában  a  költségvetési 
helyzetre tekintettel nem támogatta az alapítványt, 

• 2008. évben a 33/2008. sz. Képviselő-testületi határozatával bruttó 100.000,- Ft-tal 
támogatta a Közalapítványt.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának kritikus költségvetési helyzete a Képviselõ-testület 
elõtt  ismert.  Kérem  a  Tisztelt  Képviselõ-testületet,  hogy  a  kérelmet  megtárgyalni,  a 
kérelemmel kapcsolatos döntését pedig – a költségvetési  helyzetünkre tekintettel  - hozza 
meg.

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülte  a Vas Megyei  Közoktatási 
Közalapítvány Kuratóriumának kérelmét anyagi fedezet hiányában nem tudja támogatni.

Határidõ: közlésre azonnal
Felelõs:   Dr.Gábor László irodavezető

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Vas Megyei Közoktatási 
Közalapítvány  Kuratóriumának  kérelmét  ................  forinttal  támogatja.  A  támogatás 
fedezete: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének ........... 

Határidő: azonnal
Felelős  : Jakabné Palkó Edina  irodavezető

Szentgotthárd, 2010. február 16.
                Dr. Gábor László

                               Irodavezetõ



Ellenjegyzem:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyzõ

1. sz. melléklet







2.sz.melléklet





ELŐTERJESZTÉS
A képviselőtestület 2010. február 24-i ülésére

Tárgy: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII.  törvény módosításával 
összefüggő rendeletmódosítások 

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.)  49/F. §-át 
is, mellyel  2010-től bevezette a közszolgálati cafeteria-rendszert.
A módosítás érinti két helyi rendeletünket is (A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) ÖKT , valamint  az 
önkormányzati, valamint az önkormányzat által alapított, kistérségi társulásnak átadott 
intézmények dolgozói részére nyújtott önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásról szóló 
9/1997.(II.27.) ÖKT rendelet), ezért módosításuk szükséges. 

Ennek nyomán ki kell kerülni az önkormányzati rendeletünk alapján juttatható támogatások 
köréből a következőknek: beiskolázási támogatás, a munkába járáshoz szükséges helyi 
közlekedési bérlet, a magánnyugdíjpénztári tagdíj kiegészítése. és az  egészségbiztosítási 
pénztári hozzájárulás. Ezek részben a cafeteria rendszerbe kerültek át, így ebből a rendeletből 
törölni kell őket. 

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  a  mellékelt  rendelet-  módosításokat  szíveskedjen 
elfogadni.

Szentgotthárd, 2010. február 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                                     Jegyző



1. sz. melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……./ 2010. ( ----- . ) ÖKT rendelete

A 2010. évi költségvetéshez kapcsolódó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

I. Fejezet
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

8/2002. (II.28.) ( a továbbiakban: R. ) módosításáról

     1.§.
A R.  2. §. (1) d, pontjának második francia bekezdése, 2. §. (1) f, pontja ,  2. §. (2) a, 
pontja  és  2. §. (3) bekezdésének harmadik francia bekezdése hatályát veszti.

2. §.
A R.  egyebekben nem változik.

II. Fejezet
Az  önkormányzati, valamint az önkormányzat által alapított, kistérségi

társulásnak átadott intézmények dolgozói részére nyújtott önkéntes
nyugdíjpénztári hozzájárulásról szóló 9/1997.(II.27.) ÖKT rendelete ( a továbbiakban: R 2. ) 

módosításáról

     3.§.
A  R2.  bevezető  rendelkezésében  és   2.  §-ában  a   „  közszolgálati  jogviszonyban” 
szövegrész hatályát veszti. 

4 §.
A R2. egyebekben nem változik.

5. §.
A jelen rendelet  kihirdetése napján  lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
polgármester     jegyző

Kihirdetve:



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére

Tárgy: Az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005.(XII.1.)  sz. rendeletének módosítása és az 
Idegenforgalmi adóellenőrzés 2010. évi rendje

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9/2010.  sz.  határozatának  2.) 
pontjában  elrendelte  egységes  ellenőrzési  és  nyilvántartási  rendszer  kidolgozását  az 
idegenforgalmi adó tekintetében.
A  Képviselő-testületi  határozat  értelmében  –  tekintettel  a  2010.  januári,  a  2010.  évi 
költségvetéssel foglalkozó előterjesztésben, az idegenforgalmi adó ellenőrzéséről leírtakra – 
az idegenforgalmi adó ellenőrzését az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által 
meghatározott szabályok szerint végezzük. 
A Képviselő-testület döntése és az adózási fegyelem javítása érdekében az idegenforgalmi adó 
tekintetében 2010. évben kiemelt figyelmet fordít a helyi adóhatóság az idegenforgalmi adó 
ellenőrzésére. Ennek értelmében a következők szerint járunk el:
-  Az  adóhatóság  Szentgotthárdon  2010  folyamán   az  idegenforgalmi  adó  beszedésére 
kötelezett,  ill.  bejelentkezett  vállalkozók,  /  vállalkozások  teljes  körénél ellenőrzést  fog 
lefolytatni. 
- A vizsgálatok során a következő ellenőrzésekre kerül sor: 
-- a bevallások utólagos ellenőrzésére, 
-- az adókötelezettségek ellenőrzésére 
--helyszíni ellenőrzésekre. 
A vizsgálatok eredményéről negyedévente beszámolunk a T. Képviselő-testületnek.

Az idegenforgalmi adó bevallás elkészítéséhez és az adóhatósági ellenőrzéshez is segítséget 
nyújt  az  idegforgalmi  adó  analitika,  valamint  a  vendéggel  kitöltetendő  IFA mentességi 
nyilatkozat. Ezen dokumentumok egységes formáját tekintettel a helyi adókról szóló 1990. évi 
C.  törvény  6.§  e)  pontja  és  43.§  (3)  bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján  helyi 
idegenforgalmi  adó  rendeletünkben  szabályozzuk.  Ezen  rendeletmódosítást  az 
előterjesztéshez melléklejük.

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  tárgyában  dönteni 
szíveskedjen! A döntés egyrészről a határozati javaslat elfogadásából, másrészt a melléklet 
szerinti rendeletmódosítás elfogadásából áll.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  az 
idegenforgalmi  adó  ellenőrzések  tapasztalatairól  negyedévente  számoljon  be  a  Képviselő-
testület felé.
Határidő: beszámolás negyedévente, először 2010. április 
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Szentgotthárd, 2010. február 14.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző



Szentgotthárd Város Önkormányzatának
…./2009.(II….) sz. rendelete

az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005.(XII.1.) ÖKT. rendelet (továbbiakban Rendelet)  
módosításáról

1.§

A Rendelet 5.§ (3) bekezdése az állábiak szerint módosul:

(3) Az adó beszedésére kötelezett az adó alapjának és összegének megállapítására a rendelet I. 
sz.  melléklete szerinti analitikus nyilvántartást köteles vezetni. 
Az  idegenforgalmi  adó  mentesség  megállapításához  és  igazolásához  minden  esetben  az 
adóbeszedésre kötelezett köteles a rendelet II. sz. melléklete szerinti Nyilatkozatot kitöltetni 
az adófizetésre kötelezettel. 
Az adómentesség kizárólag a II. sz. melléklet szerinti Nyilatkozat alapján vehető igénybe az 
adófizetésre kötelezett-, ill. igazolható az adóbeszedésre kötelezett részéről.
A helyi adóhatóság az analitikus nyilvántartás vezetését és az adómentességi nyilatkozatok 
meglétét ellenőrzései során ellenőrzi.

2.§ 

A Rendelet egyebekben nem változik.

3.§

A Rendelet 2010. március 1-én napján lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  Polgármester Jegyző

 
Kihirdetve:



I. számú melléklet

20__. ____________ negyedéves 
Idegenforgalmi adó analitika

Sor
szám

Bejelentő
lap 

sorszáma / 
vendég-
könyv 
sorsz.

Számla / 
nyugta 
száma

Vendég 
neve Lakcíme Érkezés 

napja
Távozás 

napja

Eltöltött 
napok 
száma

Adómentesség 
jogcíme 

(Nyilatkozat 
alapján)

Adóköteles 
vendégnapok 

száma

Meg
jegyzés

IFA 
összege



II. számú melléklet 

Nyilatkozat
igénybe vett idegenforgalmi adómentességről

Vendég neve:

Születési hely, idő:
Érkezés-távozás 
napjai:
Adómentesen eltöltött 
vendégéjszakák 
száma:
Adómentesség 
jogcíme: 18. év alatti életkor miatt A

Egészségügyi, szociális intézményben történő ellátás miatt B
Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói 
jogviszony alapján C

Szakképzés miatt D
Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt E
Hatósági, bírósági intézkedés folytán F
Szentgotthárdon székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, vagy 
alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt
Vállalkozás neve:    ____________________________________
székhelyének címe: ____________________________________
adószáma:            _____________________________________

G

Szentgotthárdon ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző 
vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt
Vállalkozás neve:    ____________________________________
székhelyének címe: ____________________________________
adószáma:               ___________________________________

H

Üdülő tulajdonosa, bérlője, továbbá használati jogosultság időtartamára a 
lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező 
lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, 
valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával 
rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára 
annak hozzátartozója {Ptk. 685.§ b.) pontja}.    

I

Kérem, hogy a megfelelő jogcímnél (A-J) x-szel szíveskedjék jelölni.

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.

Szentgotthárd, 200__. _______ hó ___ nap.

__________________________________ 
                                                                                                                                    Vendég aláírása



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. február 24-i ülésére

Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) ÖKT rendelet és a
A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) ÖKT rendelet módosítása

Tisztelt Képviselőtestület !

2009. februárjában,  egy évvel ezelőtt került sor az önkormányzati  lakások bérleti  díjának 
módosítására, ekkor fogadtuk el a 15/1995. (IV.27.) ÖKT rendeletünk módosítását. A havi 
lakbér általános mértéke jelenleg 135 Ft/m2. 

A bérlet díj emelése egy év után ismételten aktuális lenne. A KSH által közölt elmúlt évi 
infláció mértéke 4,2 % volt. Ezzel az inflációs mértékkel számolva a havi lakbér általános 
mértéke: 140,67 Ft/m2, javasoljuk ezt kerekítve 140 Ft/m2 –ben meghatározni. Természetesen 
a T. Testületnek joga van az inflációtól eltérő mértékű emelésre is, vagy az emeléstől akár 
eltekinteni. A rendeletünkben megállapított korrekciók alkalmazásával alakulnak ki a végül 
különböző  mértékű  lakbérek.  Az  előterjesztés  1.  számú  mellékleteként   szerepel  az 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány a jelenlegi lakbérre, valamint a 4,2 %-os 
emelés mértéke és az emelés utáni lakbér forintra kerekítve.  
A bérleti díjak közt látható, hogy vannak magasabb összegek is a többihez viszonyítva, de 
ezek a bérleti díjak – a  rendeletnek megfelelően – a bérlő jövedelmi viszonyához is igazítva 
vannak és korrekciós tényezők is szerepet játszanak náluk.

Javasoljuk a  rendelet  4.§.-nak (1) és (2) bekezdésének módosítását  is a  tavaly elfogadott 
lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) ÖKT rendeltnek megfelelően. Emlékeztetőül: 2009. 
áprilisában  észlelve,  hogy  mivel  az  öregségi  nyugdíjminimum  értéke  a  2008-as  évben 
megállapított mértékéhez képest 2009-ben nem változott, viszont a nyugdíjak pár százalékos 
emelése miatt több bérlő hátrányos helyzetbe került, ezért a Testület a Szociális alapon bérbe 
adott  lakásoknál  az egy főre  jutó  jövedelmi szintet  az  öregségi  nyugdíjminimum addigi 
előírásait  változtatva 2,1-szeresére módosította  a korábbi kétszeres helyett.  Ezt a döntést 
akkor belefoglaltuk a 12/2001 (III.29.) ÖKT rendeletbe is, és ezt a változást szükséges most, 
a lakásbérleti díjak legelső módosításakor  a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 
27.) ÖKT rendeleten is átvezetni.

Továbbá  lakossági,  és  képviselői  kezdeményezés  alapján  előterjesztjük,  és  mérlegelésre, 
megfontolásra javasoljuk azon módosítás lehetőségét is, amely azon lakásigénylők részére 
teremthetne lehetőséget  lakáshoz  jutásra,  akik szociális  alapon nem jogosultak bérlakásra 
elsősorban jövedelmi helyzetük miatt, így csak piaci alapon jöhet szóba a lakáshoz jutásuk, 
viszont a piaci lakbért meg mégsem tudnák fizetni. Ez a réteg tehát nem fér hozzá a szociális 
bérlaskáshoz, de nem fér hozzá a piaci alapon bérbe vehető lakásokhoz sem.  

Lefordítva ezt konkrét számokra: A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a 
mindenkori általános lakbér korrekciókkal számított mértékének 5-szörös összegével azonos 
a  lakbérek  megállapításáról  szóló  rendeletünk  szerint.  Jelenlegi  lakbér  általános  mértéke 
komfortos lakás esetén 135.-Ft/m2/hó egy 50 m2-es lakás esetén ez 6750.-Ft/hó, piaci alapon 
ez 33.750.-Ft)



Jelenleg  a  szociális  alapon  bérbeadott  lakások  esetén  az  egy  főre  jutó  jövedelem  nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 2,1 szeresét, ami jelenleg 59.850.-Ft. Ettől a 
szinttől  nyugdíjasok,  gyermeket  egyedül  nevelők,  35  év  alatti  házasok,  egyedül  álló 
személyek esetén 25%-kal el lehet térni, ami 74.813.-Ft/fő. (lakások bérletéről szóló rendelet 
2/A. §. (5) bekezdés)
Jelenleg  4  olyan  igényt  tartunk  nyilván,  ahol  az  igénylők  jövedelme  a  szociális  alapon 
megállapított szintet  meghaladja, viszont ha lakáshoz jutnának akkor piaci alapon kellene 
bérbe adni számukra a lakást, amit viszont nem tudnak vállalni.

A  módosítással a  támogatott  kör hasonló  lenne,  mint  a  lakások  bérletéről  szóló 
rendeletünkben is bizonyos szempontból kedvezményezett kör. 
- A 35 év alatti fiatal házasok, hogy a házasságot kötő fiatalokat ezzel a formával is segítsük. 
-  Az  öregségi  nyugdíjkorhatárt  betöltött  nyugdíjasok,  miután  ők  életkoruknál  fogva  nem 
tudnak magasabb jövedelemhez jutni amiből piaci lakbéreket lehetne fedezni, ugyanakkor a 
jövedelmük ahhoz magas, hogy szociális bérlakást kaphassanak. 
-  A gyermeküket  egyedül  nevelők,  mert  a  legtöbb  esetben  a  másik  szülő  hiánya  anyagi 
nehézségeket is jelent ami sok esetben kizárja, hogy a család piaci lakbér fizetését fel tudja 
vállalni. 

A módosítással  biztosított  kedvezmény:  A támogatottak  részükre  a  piaci  alapon  történő 
bérbeadás esetén az általános lakbér 3-szoros mértékében határoznánk meg a bérleti díjat.
 A 3-szoros mértéket abban az esetben lehetne figyelembe venni, ahol az egy főre jutó havi 
jövedelem meghaladja a szociális szintet (öregségi nyugdíjminimum 2,1 szerese + 25% = 
74.813.-FT), de nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 4,2-szeresét (jelenleg 119.700.-Ft). 
(50 m2-es komfortos lakás bérleti 3-szoros szorzóval: 20.250.-Ft/hó) 

Amennyiben  a  testület  elfogadja  a  javaslatot,  úgy  a  Lakások  bérletéről  szóló  12/2001, 
(III.29.) ÖKT rendelet 2/A. §. (7) bekezdését is módosítani kell, mert ettől kezdve a piaci 
alapon bérbe adott lakások esetében is a bérlők vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni. 
 
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását.

Szentgotthárd, 2010. február 9.

Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                                                                   jegyző



Szentgotthárd Város Önkormányzatának     /2010. (---- ) ÖKT
rendelete a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) ÖKT rendelet 

(továbbiakban: R.) módosításáról

1. §.

A R. 4. §. (1) és (2). bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke ……….- 
Ft/m2, ha az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori sajátjogú 
öregségi nyugdíjminimum 2,1-szeresét. 

(2)Költségelven bérbe  adott  lakások  esetén  (amennyiben  az  egy  főre  jutó  havi  nettó 
átlagjövedelem meghaladja a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum 2,1-szeresét), a 
havi lakbér általános mértéke a következő korrekciókkal módosul: 

Amennyiben a jövedelmi határok 
a  4.§  (1)  bek.  szerinti  mértéket 
meghaladják

A havi  általános lakbér emelésének 
mértéke  a  4.§  (1)  bek.  szerinti 
lakbérhez képest:

0 -10.000.-                    Ft-tal 50 %
10.000 - 20.000.-         Ft-tal 70 %
Több, mint 20.000.-     Ft-tal 100 %

2.§

A R. 4. §. (4). bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ (4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér 
korrekciókkal számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok,  
gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetében a 
piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér korrekciókkal számított  
mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg  
az öregségi nyugdíjminimum 4,2-szeresét.

4. §.
A R. egyebekben változatlan marad.

5. §.
Ez a  rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

                Dr. Dancsecs Zsolt                                           Viniczay Tibor
                         jegyző                                                       polgármester

Kihirdetve: 2010………………….

                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                       jegyző



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének /2010. (..) 
ÖKT rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) ÖKT  r. 

(Továbbiakban R.) módosításáról

1.§
A R. 2/A.§. (7) bekezdése a következőképpen egészül ki: 

„(7) A szociális alapon, a költségelven  és a piacai alapon bérbe adott lakások bérlőinek 
vagyoni  helyzetét  évente  felül  kell  vizsgálni.  A felülvizsgálat  erre  rendszeresített  űrlap 
kitöltésével történik, ami az ingatlankezelőnél vehető át.  Az ingatlankezelő évente a február 
hónapban a postázott lakbérbefizetési csekkekkel együtt illetve amennyiben a bérlő a bérleti 
díjat nem csekken fizeti, úgy külön levélben  kiküldi a bérlő jövedelmi és vagyoni helyzetére 
vonatkozó űrlapot is. Amennyiben a Bérlő az űrlapot nem kapja meg, vagy azt elveszíti stb., 
köteles azt az ingatlankezelőnél beszerezni.  Az űrlapot a Bérlő köteles a tárgyév január 31-i 
állapotának  megfelelően  kitölteni  és  legkésőbb  március  31-ig  a  Műszaki  Irodához 
megküldeni. A bérlő köteles az űrlap kitöltése mellett a jövedelmét igazolni és köteles a január 
havi lakásfenntartási költségeket is számlákkal igazolni. 
Amennyiben az űrlap és a szükséges igazolások a rendeletben előírt időpontig nem kerülnek 
leadásra, úgy a következő hónaptól  a bérleti díj automatikusan  a lakbérek megállapításáról 
szóló 15/1995. (IV.27.) ÖKT rendelet (továbbiakban Lakbérrendelet) 4. §. (2) bekezdésében 
szabályozottak szerinti,  költségelven bérbeadott lakások legmagasabb bérleti díjával azonos, 
vagyis a havi általános lakbér  a Lakbérrendelet 4.§ (1) bek.-e  szerinti lakbérhez képest a 
Lakbérrendelet  4.§  (2)  bek.  szerinti  100%-kal  megemelkedik  a  szociális  alapon,  és  a  
költségelven bérbe adott lakások bérlői esetében.  A 35 év alatti fiatal házasok, a gyermeket  
egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok részére piaci alapon  
bérbe adott lakásoknál történő igazolások benyújtásának elmaradása esetén a bérleti díj a  
mindenkori  általános  lakbér  korrekciókkal  számított  mértékének  5-szörös  összegére 
emelkedik. Amennyiben a bérlő igazolja, hogy elháríthatatlan külső ok akadályozta meg az 
űrlap kitöltésében és a szükséges dokumentumok határidőben való beadásában,  és az igazolás 
benyújtásával  együtt  csatolja  a  kitöltött  űrlapot,  úgy  a  megemelt  bérleti  díja  újból  a 
Lakbérrendelet  4.§(1) bek.  –e szerinti  mértékre csökken. Elháríthatatlan külső ok: a bérlő 
olyan tartós távolléte, ahol igazolhatóan nincs mód a küldemény átvételére és a határidőben 
való bejuttatására,  illetve a Bérlőnek az igazolt,  folyamatos, tartós  kórházi kezelése az űrlap 
kiküldése és visszaküldésére rendelkezésre álló időszakban. 

A kitöltött  űrlap  és  az  igazolások  benyújtásának  elmulasztása  a  bérlő  kötelezettsége 
lényeges  megszegésének  minősül,  mely  az  1993.  évi  LXXVIII.  törvény  (továbbiakban 
Törvény)  24.  §  (1)  bek.  b.)  pontja  szerint  a  bérleti  szerződés  felmondását  is  maga  után 
vonhatja maga után.”

2.§
A R. egyebekben változatlanul érvényes.

4.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Viniczay Tibor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester                                                              jegyző

Kihirdetve:



1.sz. melléklet:

Sorsz. Cím  komfortf. m2
Jelenlegi 
lakbér
Ft/hó

4,2% új bér

1 Ady E. u. 6. fsz. 1. Gazdag Lajos komfort 64 17 712 744 18456
2 Ady E. u. 6. fsz. 2. Kukor Sándor komfort 46 8 384 352 8736
3 Ady E. u. 6. fsz. 3. Hánné H. Lilla komfort 47 8 566 360 8926
4 Ady E. u. 6. fsz. 4. Szabó Katalin komfort 64 14 256 599 14855
5 Ady E. u. 6. ttér 5. Könyéné Kovács Andrea összk. 55 12 251 515 12766
6 Ady E. u. 6. ttér 6. Subosits Gáborné komfort 41 7 472 314 7786
7 Ady E. u. 6. ttér 7. Szarka Zoltán komfort 40 6 926 291 7217
8 Ady E. u. 6. ttér 8. Nagy Péterné komfort 54 9 842 413 10255
9 Alkotmány u. 39. fsz. Baranyai József/László k. nélküli 36 1 224 51 1275
10 Alkotmány u. 49. fsz. Meskó Gyula komfort 75 10 125 425 10550
11 Alkotmány u. 57. fsz. Szafkó József szükség 38 1 000 42 1042
12 Alkotmány u. 57. fsz. Gábor Lászlóné szükség 50 760 32 792
13 Árpád u. 2/A. III/10. Hán Eszter összk. 52 8 775 369 9144
14 Árpád u. 2/A. III/11. Latyák Lajos összk. 55 9 281 390 9671
15 Árpád u. 2/B. fsz. 1. Dancsecs Lászlóné összk. 55 9 653 405 10058
16 Árpád u. 2/B. I/5. Tóth Károlyné összk. 55 14 850 624 15474
17 Árpád u. 2/B. II/8. Kovács Éva összk. 55 9 653 405 10058
18 Árpád u. 2/B. III/10. Káldi Lászlóné összk. 52 8 775 369 9144
19 Árpád u. 2/B. IV/12. Horváth Zsolt összk. 55 8 910 374 9284
20 Árpád u. 2/B. IV/13. Sallai Lászlóné összk. 52 8 424 354 8778
21 Árpád u. 2/C. fsz.2. Hadrik Józsefné összk. 73 12 812 538 13350
22 Árpád u. 2/C. II/8. Laczó József összk. 55 13 365 561 13926
23 Árpád u. 4/A. fsz. 1. Farkas Mihály komfort 40 5 940 249 6189
24 Árpád u. 4/A. fsz. 2. Tóth Tamás és Szűcs A. komfort 44 6 534 274 6808
25 Árpád u. 4/A. fsz. 3. Páli István komfort 55 15 593 655 16248
26 Árpád u. 4/A. fsz. 4. Viszked Amarilla komfort 53 10 017 421 10438
27 Árpád u. 4/A. I/5. Geszti József komfort 40 5 940 249 6189
28 Árpád u. 4/A. I/6. Sárközi Rudolf komfort 45 6 683 281 6964
29 Árpád u. 4./B. fsz. 1. Háklár Valéria komfort 33 4 901 206 5107
30 Árpád u. 4/B. fsz. 3. Tóth Zoltánné komfort 66 9 801 412 10213
31 Árpád u. 4./B. I/5. Klujberné Törő Zsanett komfort 55 8 168 343 8511
32 Árpád u. 7. fsz. 1. Fiedler Ferencné összk. 52 16 146 678 16824
33 Árpád u. 7. fsz. 3. Agg Ferencné összk. 38 6 669 280 6949
34 Árpád u. 7. II/9. Mukics Erika és Kokas S. összk. 35 5 143 216 5359
35 Árpád u. 9/A. IV/12. Benyusz Lajosné összk. 55 12 944 544 13488
36 Árpád u. 9/B III/10. Németh Ferenc összk. 51 14 108 593 14701
37 Árpád u. 9/B fsz. 1. Lang Rezsőné összk. 40 12 049 506 12555
38 Árpád u. 9/B I/4. Németh Rozália összk. 51 6 500 273 6773
39 Árpád u. 9/B III/9. üres összk. 55 15 836 665 16501
40 Árpád u. 9/B IV/13. Trajbárné Melus Ibolya összk. 51 8 262 347 8609
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41 Árpád u. 11. III/10. Herczegné Eszes Ilona összk. 59 15 532 652 16184
42 Árpád u. 11. IV/13. Takács János összk. 59 9 558 401 9959
43 Árpád u. 18. fsz. 1. Dancsecs Tamás komfort 54 13 122 551 13673
44 Árpád u. 18. fsz. 3. Zsidek László komfort 42 6 237 262 6499
45 Árpád u. 18. I/7. Maczó Mária komfort 43 6 386 268 6654
46 Deák F. u. 4. fsz. 1. Kurucz Mária komfort 35 5 198 218 5416
47 Deák F. u. 4. fszt 2. Molnár Szabolcs komfort 58 14 094 592 14686
48 Deák F. u. 4. fsz. 4. Szőke Sándor komfort 76 11 286 474 11760
49 Deák F. u. 4. fsz. 7. Bodovics Zsuzsanna komfort 71 20 129 845 20974
50 Deák F. u. 4. fsz. 8. Hertelendy Béla komfort 71 10 544 443 10987
51 Deák F. u. 4. fsz. 9. Szigeti Nándor komfort 42 15 531 652 16183
52 Deák F. u. 4. I/12 Oláh Józsefné komfort 48 7 128 299 7427
53 Deák F. u. 4. I/14. Horváth Gyuláné komfort 44 6 534 274 6808
54 Deák F. u. 4. I/15. Rabl Piroska komfort 75 11 138 468 11606
55 Deák F. u. 4. I/16. Repnyák Ferencné komfort 67 9 950 418 10368
56 Deák F. u. 4. I/17. Mákos Lídia komfort 71 10 544 443 10987
57 Deák F. u. 4. I/18. Kollarits István komfort 95 14 108 593 14701
58 Deák F. u. 4. I/19. Ember József szükség 16 704 30 734
59 Deák F. u. 5-7. I/8. Tóth Péter komfort 47 19 129 803 19932
60 Deák F. u. 5-7. I/9. Kovacsics László komfort 47 6 980 293 7273
61 Deák F. u. 5-7. I/14. Kiss Gábor komfort 52 11 232 472 11704
62 Deák F. u. 6. fsz. 1. László Csaba k. nélküli 42 2 285 96 2381
63 Deák F. u. 6. fsz. 3. Varga Ferenc félkomfort 25 1 485 62 1547
64 Deák F. u. 6. fsz. 5. Haán Károly félkomfort 57 3 386 142 3528
65 Deák F. u. 6. fsz. 6. Kulcsár Csaba komfort 42 6 237 262 6499
66 Deák F. u. 6. I/4. Gyetván András félkomfort 56 8 316 349 8665
67 Deák F. u. 6. I/5. Horváth Nándorné k. nélküli 42 1 571 66 1637
68 Deák F. u. 6. I/6. Dömötör Mihályné k. nélküli 53 2 883 121 3004
69 Deák F. u. 12. fsz. 4. Tamási Alex komfortos 46 6 831 287 7118
70 Deák F. u. 14. fsz. 1. Mesics Csaba összk. 59 13 541 569 14110
71 Deák F. u. 14. fsz. 2. Gál Istvánné összk. 59 17 523 736 18259
72 Deák F. u. 14. fsz. 3. Horváth Gézáné komfort 32 15 383 646 16029
73 Deák F. u. 14. I/4. Szilágyiné Erdélyi Kinga komfort 43 9 578 402 9980
74 Deák F. u. 14. I/5. Sulics József összk. 53 12 164 511 12675
75 Deák F. u. 14. I/6. Meskó Krisztián összk. 53 19 319 811 20130
76 Deák F. u. 14. I/7. Kancz Józsefné komfort 38 11 030 463 11493
77 Deák F. u. 14. II/8. Moldován Zsolt komfort 43 9 578 402 9980
78 Deák F. u. 14. II/9. Vassné Soós Anna összk. 49 14 553 611 15164
79 Deák F. u. 14. II/10. Géczi Roland összk. 55 16 335 686 17021
80 Deák F. u. 14. II/11. Bánfi Tímea komfort 29 6 460 271 6731
81 Deák F. u. 16. fsz.1. Tátrai István összk. 62 10 881 457 11338
82 Deák F. u. 16. fsz. 4. Főző Józsefné összk. 44 7 722 324 8046
83 Deák F. u. 16. fsz. 5. Vadász Csaba összk. 67 11 759 494 12253
84 Deák F. u. 16. I/7. Somogyi Zoltánné összk. 66 20 493 861 21354
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85 Deák F. u. 16. I/9. Kollarits Magdolna összk. 58 10 179 428 10607
86 Deák F. u. 16. I/10. Takács M. Dzsida Virág összk. 42 7 371 310 7681
87 Deák F. u. 16. I/11. Mászáros Péter összk. 67 11 759 494 12253
88 Deák F. u. 16. I/17. ifj. Szedlák Lajos összk. 60 11 125 467 11592
89 Deák F. u. 16. II/18. Schneeflock Mária összk. 39 6 845 287 7132
90 Farkasfai u. 7. fsz.1. Bedi Imréné komfort 76 11 286 474 11760
91 Hunyadi u. 3/A. I/2. Lőrincz Miklós összk. 32 11 448 481 11929
92 Hunyadi u. 3/A. I/3. Györke Annamária összk. 27 6 014 253 6267
93 Hunyadi u. 10. fsz.3. Malinóczki István komfort 54 9 477 398 9875
94 Hunyadi u. 22. as. 1. Sárközi László komfort 46 6 521 274 6795
95 Hunyadi u. 22. as. 2. Bősze Ferencné komfort 45 12 758 536 13294
96 Hunyadi u. 22. as. 3. Berkes Ignác komfort 48 6 804 286 7090
97 Gárdonyi u. 3. I/4. Fodor Zsolt komfort 59 8 647 363 9010
98 József A. u. 1. fsz. 1. Kovács Imre komfort 41 6 089 256 6345
99 József A. u. 1. fsz. 2. Lukács Károlyné komfort 39 5 792 243 6035
100 József A. u. 1. fsz. 3. Sárközi Tiborné komfort 43 6 386 268 6654
101 József A. u. 3. fsz. 1. Lőrincz Attila komfort 65 15 795 663 16458
102 József A. u. 3. fsz. 4. Horváth Elekné komfort 55 8 168 343 8511
103 József A. u. 3. fsz. 5. Takács István komfort 37 5 790 243 6033
104 József A. u. 4. fsz. 3. Tóth István komfort 44 6 534 274 6808
105 József A. u. 4. fsz. 4. Várbíró Ferencné komfort 62 9 207 387 9594
106 József A. u. 4. fsz. 5. Oreovecz Ferenc komfort 38 4 514 190 4704
107 József A. u. 5. fsz. 1. Molnár Imre komfort 83 15 687 659 16346
108 József A. u. 5. fsz. 3. Szarka Zoltán komfort 57 8 465 356 8821
109 József A. u. 7. III. Jakab Anikó összk. 85 15 491 651 16142
110 József A. u. 19. fsz. 3. Szedlák Tibor komfort 44 6 534 274 6808
111 József A. u. 19. I/6. Török Lászlóné komfort 59 12 744 535 13279
112 József A. u. 19. III/13. Gál László komfort 44 6 237 262 6499
113 József A. u. 29. fsz. 1. Szabó Béla komfort 51 7 574 318 7892
114 József A. u. 29. fsz. 2. Dancsecs Károly komfort 51 7 574 318 7892
115 József A. u. 29. I/3. Dancsecs László komfort 51 7 574 318 7892
116 József A. u. 29. I/4. Molnár László komfort 51 7 574 318 7892
117 József A. u.33. fsz. 1. Falma;Krajczár;Robán;Batha k. nélküli 43 1 644 69 1713
118 József A. u.33. fsz. 2. Baranyai István k. nélküli 45 1 122 47 1169
119 József A. u.33. fsz. 3. Tóbi Józsefné k. nélküli 39 1 459 61 1520
120 József A. u.33. fsz. 4. Krajczár Imre k. nélküli 33 1 234 52 1286
121 Kethelyi u. 35. I. ttér 6. Kurucz Csilla összk. 48 11 340 476 11816
122 Kethelyi u. 35. I. ttér 7. Doszpot Bernadett összk. 48 11 340 476 11816
123 Kethelyi u. 35. I. ttér 8. Szlovének összk. 48 11 340 476 11816
124 Kethelyi u. 35. II ttér 5. Pál Zsolt összk. 48 14 580 612 15192
125 Kilián u. 1. fsz Ozsvári Erika komfortos 39 10 793 453 11246
126 Kilián u. 1. fsz Tarczy Rómeó komfortos 39 5 528 232 5760
127 Kilián u. 1. fsz Kovács Gyula komfortos 39 5 528 232 5760
128 Kossuth L. u. 2. I/ Szabó Ferenc komfortos 56 8 316 349 8665
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129 Kossuth L. u. 3. I/1. Bognár László komfortos 62 9 207 387 9594
130 Kossuth L. u. 3. I/2. Harkai Józsefné komfortos 51 19 119 803 19922
131 Kossuth L. u. 3. I/3. Molnár Károly komfortos 56 15 876 667 16543
132 Kossuth L. u. 4. fsz. 1. Koszednár István komfortos 37 5 495 231 5726
133 Kossuth L. u. 4. fsz. 2. Böő József komfortos 65 19 305 811 20116
134 Kossuth L. u. 4. I/3. Nagy Erzsébet komfortos 64 9 504 399 9903
135 Kossuth L. u. 4. I/5. László József komfortos 70 10 395 437 10832
136 Kossuth L. u. 15. fsz. 2. Bányóczkiné Zs. Erzsébet komfortos 62 46 035 1 933 47968
137 Kossuth L. u. 15. I/3. Horváth Lászlóné komfortos 55 8 168 343 8511
138 Kossuth L. u. 15. I/4. Mikics Istvánné komfortos 59 8 762 368 9130
139 Kossuth L. u. 15. I/5. Düch Róza komfortos 32 6 912 290 7202
140 Kossuth L. u. 25. I/1. Szabó Szilárd összk. 70 16 065 675 16740
141 Kossuth L. u. 25. I/2. Németh Hajnalka összk. 70 16 065 675 16740
142 Kossuth L. u. 25. I/4. Támis Gábor összk. 70 16 065 675 16740
143 Kossuth L. u. 26. fsz. 3. Baranyai Józsefné komfort 36 5 346 225 5571
144 Kossuth L. u. 26. fsz. 6. üres komfort 61 9 059 380 9439
145 Kossuth L. u. 26. I/5. Braunstein Ferencné komfort 85 12 623 530 13153
146 Kossuth L. u. 37. as. 1. Hán Róza komfort 54 7 655 322 7977
147 Kossuth L. u. 37. as. 2. Erdélyi Gyula Lajosné komfort 47 6 662 280 6942
148 Kossuth L. u. 37. as. 3. Latyák Gábor komfort 60 16 605 697 17302
149 Kossuth L. u. 37. fsz. 2. Ritecz Tibor komfort 52 12 031 505 12536
150 Május 1. u. 2. fsz. 1. Soós János komfort 65 9 214 387 9601
151 Május 1. u. 2. fsz. 2. Kozár József komfort 49 6 946 292 7238
152 Május 1. u. 2. fsz. 3. Gerencsér, Tóth k. nélküli 36 1 356 57 1413
153 Május 1. u. 2. fsz. 4. Polgár Lajos Kálmán k. nélküli 24 857 36 893
154 Május 1. u. 2. I/5. Polgár Lajos Kálmánné k. nélküli 40 1 428 60 1488
155 Május 1. u. 2. I/6. Nyári Gusztávné komfort 56 7 938 333 8271
156 Május 1. u. 2. I/7. Sárközi Mária komfort 89 17 191 722 17913
157 Május 1. u. 2. I/8. Horváth Józsefné és élett. komfort 64 9 072 381 9453
158 Május 1. u. 2. I/9. Kokas József komfort 52 7 371 310 7681
159 Máriaújfalui u.87  Bediné P. Katalin komfort 76 10 260 431 10691
160 Mártírok u. 1. I/5. Kovács Imréné összk. 44 7 722 324 8046
161 Mártírok u. 1. II/8. Erős Lajosné összk. 44 7 722 324 8046
162 Mártírok u. 1. III/11. Káldi Lászlóné összk. 59 9 956 418 10374
163 Mártírok u. 1. III/14. Falmann Gabriella összk. 44 7 425 312 7737
164 Mártírok u. 1. IV/17. Szabadkai Lajos összk. 44 7 128 299 7427
165 Mártírok u. 6/A. fsz. 2. Melus Zsolt összk. 73 12 812 538 13350
166 Rákóczi u. 5. I/2. Dömötör Gyula összk. 56 9 828 413 10241
167 Rákóczi u. 5. II/6. Nagy István összk. 56 9 828 413 10241
168 Szabadság tér 1. II/7. Pálfi János összk. 53 9 302 391 9693
169 Szabadság tér 2. fsz. 2. Tóth Lászlóné összk. 53 9 302 391 9693
170 Szabadság tér 2. I/4. Dervarits Károly összk. 53 9 302 391 9693
171 Szabadság tér 3. fsz. 1. Kovács Imre összk. 53 9 302 391 9693
172 Szabadság tér 3. fsz. 2. Márton Antal összk. 53 9 302 391 9693
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173 Szabadság tér 3. III/11. Polgár Mária összk. 53 12 521 526 13047
174 Szabadság tér 3. IV/13. Krajczár Irén összk. 53 8 586 361 8947
175 Szabadság tér 3. IV/15. Avas Zsoldos Gyula összk. 53 8 586 361 8947
176 Szabadság tér 4. fsz. 2. Németh Gábor összk. 53 9 302 391 9693
177 Szabadság tér 4. III/12. Kovács Marianna összk. 53 12 521 526 13047
178 Szabadság tér 4. IV/15. Bajdó István összk. 53 8 586 361 8947
179 Szabadság tér 6. fsz. Rózsa Mihályné komfort 45 10 935 459 11394
180 Széchenyi u. 5. fsz. 1. Sárközi Katalin komfort 44 6 534 274 6808
181 Széchenyi u. 5. fsz. 2. Horváth Károlyné komfort 51 11 016 463 11479
182 Széchenyi u. 5. fsz. 3. Cserpnyák Szabolcs komfort 65 9 653 405 10058
183 Széchenyi u. 5. I/4. Koszár Georgina és K. Sz. komfort 37 5 495 231 5726
184 Széchenyi u. 5. I/5. Kokas Sándor komfort 41 6 089 256 6345
185 Széchenyi u. 5. I/6. Forgács Erzsébet komfort 59 8 762 368 9130
186 Széchenyi u. 5. I/7. Németh István komfort 54 8 019 337 8356
187 Széchenyi u. 10. fsz. 1. Grebenár Bernadett komfort 49 7 277 306 7583
188 Széchenyi u. 10. fsz. 3. Bogdán Ferencné komfort 42 6 237 262 6499
189 Széchenyi u. 10. fsz. 4. Hahn Lajos k. nélküli 31 1 159 49 1208
190 Széchenyi u. 10. fsz. 4. Pásztor Györgyné k. nélküli 25 935 39 974
191 Széchenyi u. 18. as. 1. Kolompár Péter komfort 52 7 722 324 8046
192 Széchenyi u. 18. fsz. 1. Dr. Scherer Zoltánné komfort 73 10 841 455 11296
193 Széchenyi u. 18. fsz. 2. Vajda Gyula komfort 82 12 177 511 12688
194 Széchenyi u. 21. fsz. 1. Schrammel Gyula ás Péter komfort 33 4 901 206 5107
195 Széchenyi u. 21. fsz. 2. Varga József komfort 38 5 643 237 5880
196 Széchenyi u. 21. fsz. 4. Petneházy Sándor komfort 56 15 876 667 16543
197 Széchenyi u. 21. I/1. Horváth Károlyné komfort 40 8 640 363 9003
198 Széchenyi u. 21. II/10. Holló Lajosné komfort 75 11 138 468 11606
199 Széchenyi u. 25. I/4. Cséve István komfort 34 5 049 212 5261
200 Széchenyi u. 25. I/5. Borsits Lászlóné komfort 50 7 425 312 7737
201 Széll K. tér 1. fsz. Oláh Sándorné komfort 70 10 395 437 10832
202 Széll K. tér 8. fsz. 3. Somfalvi József komfort 56 8 316 349 8665
203 Széll K. tér 8. fsz. 4. Haán Rózsa komfort 45 6 683 281 6964
204 Széll K. tér 8. fsz. 5. Filep János komfort 66 9 801 412 10213
205 Széll K. tér 8. I/4. Samu Csaba komfort 41 6 089 256 6345
206 Széll K. tér 8. I/7. Kocsis Józsefné komfort 45 6 683 281 6964
207 Széll K. tér 10. fsz. 2. Pukhely Gézáné komfort 42 6 237 262 6499
208 Széll K. tér 10. I/5. Takács Ferenc komfort 44 6 534 274 6808
209 Széll K. tér 14. fsz.1. Varga Andrea komfort 89 13 217 555 13772
210 Széll K. tér 14. fsz. 2. Kokas Irén komfort 45 6 683 281 6964
211 Széll K. tér 14. I/3. Standor Tibor komfort 64 15 552 653 16205
212 Széll K. tér 14. I/4. Szemes Lászlóné komfort 45 6 683 281 6964
213 Széll K. tér 14. I/5. Merklin Józsefné komfort 78 11 583 486 12069
214 Széll K. tér 14. I/6. Bodáné N. Csilla komfort 64 9 504 399 9903
215 Széll K. tér 14. I/7. Ligetvári Zoltánné komfort 39 5 792 243 6035
216 Széll K. tér 14. I/10. Soltész Mária komfort 74 10 989 462 11451
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217  Széll K. tér 15. fsz. 1. Wolf János komfort 83 12 326 518 12844
218  Széll K. tér 15. fsz. 2.  félkomfort 63 3 742 157 3899
219  Széll K. tér 15. fsz. 3. Sarang Ferenc szükség 26 572 24 596
220  Széll K. tér 15. I/4. Sinka Imre és f. komfort 54 8 019 337 8356
221  Széll K. tér 15. I/5. Bornemissza Józsefné komfort 76 12 326 518 12844
222  Széll K. tér 15. I/6. Takács Ferenc komfort 42 6 237 262 6499
223  Széll K. tér 15. I/7. Szukics Gyula komfort 37 5 495 231 5726
224 Széll K. tér 16. I/1. Varga Krisztián összk. 26 5 967 251 6218
225 Széll K. tér 16. I/2. Tar József összk. 24 5 346 225 5571
226 Széll K. tér 16. I/3. Kocsis Zoltán /Bm/ összk. 28 6 384 268 6652
227 Széll K. tér 16. I/4. Bognárné Kukor Mária összk. 48 11 016 463 11479
228 Széll K. tér 17. fsz.1. Sárközi Károly k. nélküli 49 7 277 306 7583
229 Széll K. tér 17. fsz. 4. Kulcsár Józsefné komfort 45 9 000 378 9378
230 Széll K. tér 17. I/8. Závecz József összk. 59 11 151 468 11619
231 Széll K. tér 18. fsz.3. Ábrahám Erika komfortos 43 6 386 268 6654
232 Széll K. tér 18. II/12. Mesics Katalin komfortos 50 9 113 383 9496
233 Széll K. tér 18. III/14. Pars Ferenc komfortos 50 7 088 298 7386
234 Széll K. tér 18. III/21. Fartel Gábor komfortos 51 7 229 304 7533
235 Széll K. tér 18. III/22. Horváth Vilmos komfortos 51 7 229 304 7533

236 Széll K. tér 18.
ttér. 
27. Dömötör Tamás összk. 75 24 219 1 017 25236

237 Széll K. tér 19. fsz. 1. Csapó Gézáné komfortos 39 9 740 409 10149
238 Széll K. tér 19. fsz. 2. Németh Máté komfortos 48 8 748 367 9115
239 Széll K. tér 19. I/3. Szabó Lajosné komfortos 67 18 995 798 19793
240 Széll K. tér 19. I/4. Gregorich Ferencné komfortos 83 13 617 572 14189
241 Széll K. tér 20. I/1. Cser Józsefné összk. 52 9 126 383 9509
242 Széll K. tér 20. I/5. Budai Józsefné összk. 52 9 126 383 9509
243 Széll K. tér 20. I/7. Medgyes Szilvia összk. 33 10 247 430 10677
244 Széll K. tér 20. II/9. Kovács István összk. 52 15 461 649 16110
245 Széll K. tér 20. II/14. Talabér Antalné összk. 33 8 910 374 9284
246 Tótfalusi u. 145. I/1. Németh Ferencné komfort 58 15 660 658 16318
247 Tótfalusi u. 145. I/2. Danó Éva komfort 67 9 045 380 9425

    Összesen: 12812 2331495 97 
923

2 429 
418
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. február 24-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  2010.  januári  ülésre  előterjesztést  készítettünk  a  tárgy  szerinti  témában.  Az 
előterjesztést a testület megtárgyalta, a végszavazás során azonban az Önkormányzati 
Törvény és Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat 
szerint a rendeletalkotáshoz szükséges minősített többség – a megválasztott képviselők 
több mint felének egyező („igen”) szavazata – nem volt meg. A szavazás eredménye 6 
igen volt és 8 nem.
Ugyanakkor több képviselő is jelezte már az ülésen is és az ülést követően is, hogy mivel 
a rendelet elfogadásának pillanatában a módosító indítványokról való szavazás sorában 
nem volt egyértelmű, hogy a végső szavazás mikor történik, így rossz gombot nyomtak 
meg többen is – erre tekintettel is kérték a rendeletmódosítás újbóli előterjesztését. 
Megvizsgáltam az SZMSZ idevonatkozó szakaszait. A kérdést az SZMSZ 44.§ (5) – (6) 
bekezdése szabályozza és ezek csak az „Eredménytelen szavazás” esetében mondják ki 
azt,  hogy  csak  újabb  tartalmú  előterjesztés  esetén  van  mód  a  kérdés  újbóli 
előterjesztésére. Eredménytelen a szavazás szavazategyenlőség esetén valamint akkor, ha 
alternatív határozati javaslatok voltak előterjesztve és az alternatívák közül egyik sem 
kapta meg a szükséges  számú szavazatot.  Miután januárban sem szavazategyenlőség 
nem volt, sem alternatív javaslatok közül nem kellett választania a testületnek, így nincs 
jogi akadálya a januári előterjesztés megismétlésének.
A továbbiakban olvasható előterjesztés azonos a 2010. januárival:

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  gyökeres  módosítás  a  reklámhordozók  elhelyezésére  vonatkozó  szabályok 
módosítását, kiegészítését tartalmazta.

Most viszont vállalkozói oldalról felmerült annak kérdése hogy a „vendéglátóipari előkert” 
(terasz) esetében azon időszakban (hónapokban), mikor a terasz effektív használhatatlan és az 
nem kerül elbontásra, akkor az üzemeltetőnek csökkentett közterület használati díjat kelljen 
fizetnie. 
Ennek azért lenne jelentősége, mert bizonyos esetekben a terasz elbontása, elszállítása, majd 
visszaépítése jelentős költséggel járna viszont elbontás esetén az önkormányzat részére nem 
folyna be közterülethasználati díj. A kezdeményezés szerint erre az időszakra amennyiben a 
teraszt nem bontják el, akkor alacsonyabb használati díjat kelljen fizetni.

Az tény, hogy a használaton kívüli terasz (építmény) ugyanúgy foglalja a közterületet, mintha 
azon ténylegesen tevékenységet folytatnának, de annak elbontása esetén nem kell díjat fizetni 
és így ebből nem származik számunkra bevétel.
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Ezt lehet nyilvánvalóan fordítva is megközelíteni: hogyha aránytalanul nagy költséggel jár a 
terasz elbontása akkor úgyis meg fogja fizetni az üzemeltető a teljes közterület-használati 
díjat. Ezen kérdésre várnánk a T. Testület állásfoglalását. 

-  Amennyiben a Testület támogatja a vendéglátóipari előkert „használati” időszakán kívüli 
közterület-használati díj csökkentését, úgy javasolnánk annak szezonhoz történő igazítását. pl. 
április 1–től szeptember 30-ig teljes díj,  október 1-től március 31-ig pedig a teljes díj 70%-t 
kelljen fizetni, amennyiben nem kerül elpakolásra a terasz. Ha a T. Testület nem támogatja a 
díjcsökkentést, úgy marad az eredeti díj.
Közterület-használati díj alakulása:
Vendéglátóipari előkert (április 1 – szeptember 30.)
                                       (október 1 – március 31.)

320
225

240
170

 Ft/m2/hó*

*Ezek a díjak már tartalmazzák az alább, általunk javasolt 10%-os emelés mértékét is.

- A legutóbbi átfogó módosítást követően a rendelet 20.§. (4) bekezdés b.) pontját javasoljuk 
tovább  pontosítani.  A  rendelet  20.§.  (4)  a)  pontja  foglalkozik  az  1.  sz.  körzetben 
(városközpontban)  elhelyezhető reklámhordozókról  (egységes  információs  rendszer,  méret, 
stb.),   a  (4)  bekezdés  b.)  pontja  pedig  a  kivételt  képező  reklámhordozókról  tartalmaz 
szabályokat. A rendelet 20.§ (4) bek. b.) pontját most azzal pontosítanánk, hogy csak a saját  
üzlet (telephely, iroda, vendéglő, stb.) elé kihelyezett 1 db. 1,0 m2–es nagyságot meg nem 
haladó mozgatható hirdetőtábla (reklámtábla ) helyzehető el az 1. számú körzetben. 

- Javasoljuk a rendelet 23.§. (1) bekezdésének a módosítását is, ami a szabálysértésnek 
minnősített közterülethasználatok körét egészíti ki és szabálysértésnek minősíti a 
reklámtáblák szabálytalan elhelyezését. Mindenképpen indokolt a jelenlegi szabályozás 
kiegészítése táblák elhelyezésére vonatkozó előírások megsértése esetére. 

- Ezzel egyidejűleg kezdeményeznénk a közterület-használati díjak (2.sz. melléklet 1. és 2. táblájában 
található tételek) inflációtól eltérő, 10%-kal történő emelését azzal, hogy az új díjakat csak a 2010. 
február 01-et követően megkötött megállapodásokra kell alkalmazni, a már megkötött 
megállapodások díjai a szerződések megszűnéséig nem változnak.
A helyi rendelet  2.sz. melléklete 1. és 2. táblájában szereplő díjak 10 % - kal való emelése 
esetén azok a következők szerint alakulnak: 

1. Tábla

Sorsz.  Közterület használat megnevezése  „A”körze
t

 „B”körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Árusító és egyéb fülke 240         120  Ft/m2/hó
 2.  Gépjármű bérkocsik/személy és 

tehertaxi/
 8.000  -  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

110 85 Ft/m2/hó

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

600 450  Ft/m2/nap

1
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 5.  Idényjellegű árusítás-hírlap,könyv,
virág, zöldség, fagylalt, stb.

 1.620 960  Ft/m2/hó

 6.  Vendéglátóipari előkert 
(április 1 – szeptember 30)
(október 1 – március 31) 

320
225

240
170

 Ft/m2/hó

 7.  Üzleti szállítás, vagy rakodás 
alkalmával hordók, ládák, gön-
Göngyölegek elhelyezése

160 85  Ft/m2/hó

 8.  Mutatványos tevékenység,cirkusz 185 155  Ft/m2/nap
 9.  Üzemképtelen, vagy használaton

kívüli jármű
880 590  Ft/nap/jár

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

16.000 9.680  Ft/db/év

11.
 Mozgóárusítás-büféskocsi
15 napig 560 405 Ft/m2/nap

 12.  Kulturális rendezvény  egyedi meghatározás
 13.  Reklámcélu, vagy vállalkozási 

rendezvények termékbemutató, 
kiállítás

800 560  Ft/m2/nap

 14.  Árusító és egyéb automata  1.620 800  Ft/db/hó
 15. Közterületbontás határidőn túli hely-

reállításából adódó közterület 
foglalás   
önkorm.tulajdonban lévő közút 300 70  Ft/m2/nap
parkolók,járdák,parkok 175 55 Ft/m2/nap

földutak,ki nem épített területek - 30 Ft/m2/nap
 16. Parkolóhely megváltási díj parkoló

helyenként
80.500 

A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2. Tábla

Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke:
Sorsz.  Közterület használat megnevezése  1.körze

t 2. körzet
 3.körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Önálló hirdető berendezés, üzlet      
előtti árubemutatás    
10 m2 felületig 800 440 485 Ft/m2/hó
10 m2 felület felett 645 440 485 Ft/m2/hó

 2.  Mozgatható reklámtranszparens 405 330 320  Ft/m2/nap
 3.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

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

130 ------- 100  Ft/m2/hó

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

Kérem,  hogy  a  fentiek  alapján  a  T.  Képviselő  –  Testület   a  rendelet  –  tervezetet 
ismételten vitassa meg és abban szíveskedjen döntést hozni.  
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Szentgotthárd, 2010. február 11.

Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                              jegyző
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...../2010. /------./ 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 (továbbiakban Rendelet) 

módosításáról.

1.§.
A Rendelet  20.§ (4) bek. b.) pontja az alábbiak szerint módosul:

“ (b.) A 20.§ (4) bek. a.) pontjában foglaltak alól kivételt képez az autóbuszvárók érkezési és 
távozási oldalán lévő reklámozásra alkalmas felület, valamint) a saját üzlet (telephely, 
iroda, vendéglő, stb.) elé kihelyezett 1 db. 1,0 m2–es nagyságot meg nem haladó 
mozgatható hirdetőtábla (reklámtábla ) elhelyezése.”

2.§.
A Rendelet  23.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Aki e rendelet 2. § (5) bekezdésében foglalt esetekben nem köt hatósági szerződést; e rendelet  
2.§(7) bek-ben foglalt közterülethasználati tilalmat megsérti;e rendelet  10. § (1) és (3) 
továbbá a 20.§(3) - (6) bekezdésében megfogalmazott szabályokat megszegi; e rendelet 22.§ 
(1) bek. b.) pontját megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal  
sújtható.

3.§
(1) A Rendelet 2.sz. melléklete 1. és 2. táblájában szereplő díjak 2010. március 01-t követően 
megkötött szerződések esetében  a következők:   

1. Tábla

Sorsz.  Közterület használat megnevezése  „A”körze
t

 „B”körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Árusító és egyéb fülke 240         120  Ft/m2/hó
 2.  Gépjármű bérkocsik/személy és 

tehertaxi/
 8.000  -  Ft/db/év

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

110 85 Ft/m2/hó

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

600 450  Ft/m2/nap

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

 1.620 960  Ft/m2/hó

 6.  Vendéglátóipari előkert 
(április 1 – szeptember 30)
(október 1 – március 31) 

320
225

240
170

 Ft/m2/hó

 7.  Üzleti szállítás, vagy rakodás 
alkalmával hordók, ládák, gön-
Göngyölegek elhelyezése

160 85  Ft/m2/hó

2
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 8.  Mutatványos tevékenység,cirkusz 185 155  Ft/m2/nap
 9.  Üzemképtelen, vagy használaton

kívüli jármű
880 590  Ft/nap/jár

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

16.000 9.680  Ft/db/év

11.
 Mozgóárusítás-büféskocsi
15 napig 560 405 Ft/m2/nap

 12.  Kulturális rendezvény  egyedi meghatározás
 13.  Reklámcélu, vagy vállalkozási 

rendezvények termékbemutató, 
kiállítás

800 560  Ft/m2/nap

 14.  Árusító és egyéb automata  1.620 800  Ft/db/hó
 15. Közterületbontás határidőn túli hely-

reállításából adódó közterület 
foglalás   
önkorm.tulajdonban lévő közút 300 70  Ft/m2/nap
parkolók,járdák,parkok 175 55 Ft/m2/nap

földutak,ki nem épített területek - 30 Ft/m2/nap
 16. Parkolóhely megváltási díj parkoló

helyenként
80.500 

A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2. Tábla

Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke:
Sorsz.  Közterület használat megnevezése  1.körze

t 2. körzet
 3.körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Önálló hirdető berendezés, üzlet      
előtti árubemutatás    
10 m2 felületig 800 440 485 Ft/m2/hó
10 m2 felület felett 645 440 485 Ft/m2/hó

 2.  Mozgatható reklámtranszparens 405 330 320  Ft/m2/nap
 3.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

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

130 ------- 100  Ft/m2/hó

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

(2) A 2010. február 01. előtt megkötött közterülethasználati szerződések esetén azok 
lejáratának időpontjáig a közterülethasználati díjak változatlanok.

4.§
(1) A Rendelet egyebekben változatlanul hatályban marad.
(2)Jelen rendelet 2010. március 01-én lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester              jegyző
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Kihirdetés napja:

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület  42/2004.  (02.26.)  számú határozatával  a  nem lakás  céljára  szolgáló 
helyiségek és területek bérleti díjait átfogóan felülvizsgálta. Kialakított egy egységes bérleti 
díj  rendszert.  A bérleti  szerződések  alapján  a  Képviselő-testület  a  bérleti  díjakat  minden 
évben felülvizsgálja.  Ilyenkor a bérleti szerződéssel rendelkező üzlethelyiségek, garázsok, 
valamint az egyéb helyiségek nem haszonbérleti szerződéssel bérbe adott területek bérleti 
díjainak módosításáról kell dönteni.

A garázsok bérbeadása az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, míg az üzlethelyiségek, 
egyéb helyiségek és a területek bérbeadása az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.
A KSH által közölt elmúlt évi infláció mértéke 4,2 %.

Határozati javaslat

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzat  tulajdonában  lévő  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségeknek,  valamint  a 
vagyonrendelet  és  a  közterület  használatról  szóló  rendelet  hatálya  alá  nem  tartozó 
szerződésekkel érintett területek bérleti díját 2010. április 01. napjától 
„A  variáció”:  a  KSH  által  közölt  inflációs  rátának  megfelelő  mértékben,  4,2  %-kal 
megemeli.
„B variáció”: a KSH által közölt inflációs rátának megfelelő mértéktől eltérően, …. %-kal 
megemeli
Megbízza a bérbeadókat, hogy a bérlőkkel a bérleti díjról szóló szerződésmódosítási ajánlatot 
2010. április 1-i hatálybalépési időponttal közölje ki. 

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

Szentgotthárd, 2010. február 9.

Fekete Tamás
  műszaki irodavezető 

Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére

Tárgy : Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti garázs bérbeadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 32/2010. számú határozatával elrendelte a Sztg.,  Deák F. u. 12. szám 
alatti  társasház  udvarán  lévő  1334/A/9  hrsz-ú  22  m2-es garázs  helyben  szokásos  módon 
történő meghirdetését bérbeadásra.
Pályázati feltételek az alábbiak voltak:
Bérleti díj: bruttó 7.325.-Ft/hó.
A bérlet időtartama: határozatlan (felmondási határidő: 3 hónap)
Ajánlatok beérkezési határideje: 2010.02.12.
Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. februári testületi ülés.
Az ingatlan bérbeadásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. 

A megadott határidőig egyetlen ajánlat sem érkezett.

A továbbiakban az alábbi lehetőségek közül választhat a T. Testület.
1.  Ajánlat  hiányában nem kerül  bérbeadás szempontjából ismételten meghirdetésre,  üresen 
marad. Ha idővel bérleti igény érkezik akkor az ajánlat tevő részére majd kiutalásra kerül. 
Addig esetlegesen raktározás céljára is használhatja azt a Közszolgáltató Vállalat pl. lakások 
kiürítése esetén, váratlan helyzetekben).
2. Ismételten meghirdeti bérbeadásra.
3. Értékesítésre meghirdeti. (Ez a megoldás plusz költségekkel jár, mivel értékbecslést kell 
készíttetni és sikertelen eladás esetén felesleges kiadást jelenthet.) 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének szabályairól 
szóló 17/1995. (III.30.) ÖKT rendelet I. sz. melléklete alapján a Szentgotthárd, Deák F. u. 12. 
szám alatti társasház udvarán lévő szentgotthárdi 1334/A/9 hrsz-ú 22 m2-es alapterületű garázs 
értékesíthető. 

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Szentgotthárd, Deák F. u. 
12.  szám alatti  társasház udvarán lévő 1334/A/9 hrsz-ú 22 m2 alapterületű garázst  ajánlat 
hiányában nem adja bérbe.

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Szentgotthárd, Deák F. u. 
12. szám alatti társasház udvarán lévő 1334/A/9 hrsz-ú 22 m2 alapterületű garázst bérbeadásra 
ismételten meghirdeti havi bruttó 7325.-Ft-ért . A hirdetményt a helyben szokásos módon kell 
közzétenni: Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap.
Bérleti díj: bruttó 7.325.-Ft/hó.
A bérlet időtartama: határozatlan (felmondási határidő: 3 hónap)
Ajánlatok beérkezési határideje: folyamatos 
A  Képviselő-testület  a  pályázati  feltételeket  elsőként  vállaló  ajánlattevővel  történő 
megállapodás megkötéséhez járul hozzá. 
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3./ Képviselőtestület a Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti társasház udvarán lévő 22 m2 

alapterületű,  1334/A/9  hrsz-ú garázst ajánlat hiányában nem adja bérbe, a helyben szokásos 
módon meghirdeti eladásra. 
Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.

Határidő a közlésre azonnal, 3, pontban: értékbecslés a következő ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

Szentgotthárd, 2010. február 17.
                                                                                     
                                                                                                             Fekete Tamás

                                            műszaki irodavezető 
Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010.  február 24-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet-tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet tervezetét 2010. január 
hónapban tárgyalta a Képviselő-testület.

A költségvetési rendelet összeállításánál figyelembe vett szempontok:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendeletének összeállítása 
során elsősorban a következő központi jogszabályok előírásait vettük figyelembe:

• a  Magyar  Köztársaság  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2009.  évi  CXXX.  törvény 
(Kvtv.)

• a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.),
• az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.),
• az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rend. (Ámr.)

2.) A költségvetési rendelet tervezet előterjesztésekor áttekintettük a költségvetésünkre hatást 
gyakoroló,  annak  összeállítását  befolyásoló  önkormányzati  rendeleteket.  Amelyeknél 
szükséges,  azok  módosításai  2009.  év  végén és  2010.  január  hónapban  megtörténtek,  ill. 
2010. februárban módosításra kerülnek. A költségvetésünk összeállításánál figyelembe vett 
helyi rendeletek a következők:

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

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

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

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

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

• 5/1991. sz. ÖKT. rendelet a helyi iparűzési adóról
• 19/1991. sz. ÖKT. rendelet a kommunális adóról
• 29/2005.(XII.1.) sz. ÖKT. rendelet az idegenforgalmi adóról
• 26/2004.(VIII.27.) sz. ÖKT. rendelet a talajterhelési díj egyes kérdéseiről
• 41/2002.(XI.29.) sz. ÖKT. rendelet a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
• 37/2004.(XII.30.)  sz.  ÖKT.  rendelet  a  távhőszolgáltatásról  szóló  1998.  évi  XVIII. 

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

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

formák szabályairól
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3.) Költségvetési rendelet tervezetünkben, ill. mellékelt táblázatokban bemutatásra kerülnek 
az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai.
2010.  évben kezdődik  meg a megvalósítása  a  Szlovénia  –  Magyarország  határon  átnyúló 
Együttműködési Programnak: Mental Health Lelki egészség megőrzése c. projekt. A teljes 
projekt 48.100 e/Ft, melyből 2010. évben felhalmozási célú kiadásként 6.806 e/Ft, működési 
feladatokra  17.640  e/Ft  került  tervezésre.  A pályázati  program 2010-2011.-2012.  években 
valósul meg.
2009.  évben  kezdődött  meg  a   St.Gotthard  Spa  &  Wellness  Fürdő  fejlesztésére  az 
Önkormányzati  Minisztériummal  kötött  támogatási  szerződés  alapján  (2054/2008.  sz. 
Kormány határozat) biztosított támogatás felhasználása. A múlt évben az eszközbeszerzések 
nagy  része,  valamint  a  tervezési  feladatok  bonyolódtak  le,  2010.  évben  a  marketing 
tevékenység és a külső fejlesztés építési feladatai fognak megvalósulni. 2010. évre tervezett 
kiadás 291.996 e/Ft.

Külön táblázatban mutatjuk be az Önkormányzat hitelterheit.  
Az  Arany János Általános Iskola villamoshálózat  korszerűsítésére felvett  hitelünk 2016-ig 
jelent  kötelezettséget  az  Önkormányzatnak.  A hitelt  2004.  évben  vettük  fel.  A 2010  évi 
tőketörlesztés 3.055 e/Ft, kamatteher 2.500 e/Ft.
A hitelterheinket bemutató táblázat tartalmazza a folyószámla-hitelünket, amelynek 2010. évi 
törlesztése 245.619 e/Ft-ot jelent, a kapcsolódó tervezett kamat összege 28.500 e/Ft.

Szintén külön táblázatban mutatjuk be az Önkormányzat hitelképességi korlátját szemléltető 
táblázatot  (Ötv.  88.§  (2)  bekezdés  előírása  alapján).  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 2010. évben 37.874 e/Ft. 

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

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

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

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

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

• egyéb  jogcímen  közvetett  támogatást  a  talajterhelési  díj  fizetésére  nem 
kötelezett  ingatlantulajdonosok  esetén  az  igazolt  folyékony  hulladék 
elszállításai  díj  57  %-ának  megfelelő  mértékben  biztosít  az  Önkormányzat, 
melynek tervezett  összege 2010. évre 800 e/Ft.  Egyéb kedvezményről vagy 
kölcsön elengedésről az Önkormányzat nem rendelkezett.

5.) Az Önkormányzat Európai Uniós projektekben való részvétele táblázatban mutatjuk be a 
Szlovénia – Magyarország határon átnyúló Együttműködési Program: Mental Health Lelki 
egészség megőrzése c. projekt bevételeit támogató szervezetenként és önerő megbontásban, 
valamint  kiadásait  a  2010.  költségvetési  és  a  későbbi  években  (2011.-2012.)  összesen 
bontásban.   A  projekt  teljes  költsége  48.100  e/Ft.  A  pályázat  utófinanszírozott.  A 
költségvetésünkben látható bevételi  lehetőségeket és kiadási  kötelezettségeket valószínűleg 
hitellel kell biztosítanunk a pályázat finanszírozását. 
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6.) Tájékozató mellékletként került a rendelet tervezetünkhöz csatolásra Szentgotthárd Város 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás kiadásait és azok fedezetét bemutató táblázat. 
A Képviselő-testület  ezen táblázatból  tájékozódhat  a  2010.  évre  tervezett  társulási  szinten 
ellátandó feladatokról, ill. azok Szentgotthárd Várost érintő pénzügyi kötelezettségeiről.

7.) Elkészítettük és a költségvetési rendelet tervezetünkhöz mellékeltük az Áht. 67.§, 68/A.§,  
69.§  és  71.§,  118.§  (1)  bekezdésében,  valamint  az  Ámr.  36.  §-ban  előírt  mérlegeket,  
kimutatásokat.

8.)  Az  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetésével kapcsolatban  a  meghozott  Képviselő-
testületi döntések, határozatok alapján a következő lépéseket tettük:

9/2010. sz. határozat 1.1.) pont:
1.1.)Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében 
a  következő  javaslatot  teszi:  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  februári  képviselő-
testületi  ülésre  állítsa  össze  a  szakmailag  javasolható  lakóingatlanok  értékesítését,  a  
lehetséges bevételek számszerűsítésével.

A Műszaki Irodával történt egyeztetést követően lakóingatlan értékesítés címén 10.000 e/Ft-
tal  emeltük  meg  a  felhalmozási  bevételeinket,  mely  összeg  a  rendelet  tervezetünkben 
átvezetésre került.

9/2010. sz. határozat 1.3.) pont:
1.3.)Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a.)  a  III.  Béla Szakképző Iskola és Kollégium költségvetési  támogatását  52 millió Ft-ban  
maximálja,
b.)  felkéri  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium igazgatóját,  hogy  a  2010.  februári  
költségvetési  tárgyalásra mutassa ki  a Kollégium jelenlegi működési költségeit  bevételi  és  
kiadási  oldalon,  dolgozza  ki  a  Kollégium  hatékonyabb  működésének  lehetőségét,  és  a  
hatékony működtetés kihasználása érdekében teendő intézkedéseket.

a.)A III. Béla Szakképző Iskola Önkormányzati támogatását 10.000 e/Ft-tal csökkentettük a 
rendelet tervezetünkben.

b.) A Kollégium kérdésével már több alkalommal is foglakozott a T. Testület.
A kollégiummal kapcsolatban felmerültek a következők:
- Kollégium fenntartása megyei önkormányzati kötelező feladat. 
A Testület nem fogadta el javaslatunkat, és 2006-ban nem kívánta megyei fenntartásba átadni 
ezt a feladatot, erre ciklus közben nincs  lehetőség. A kollégium önmagában nem is adható át 
hiszen nem önálló intézmény, csak az egész intézmény adható át. 
- Kollégium átszervezése, megszüntetése 
Többször szóba került. Előnyként említettük, hogy ez esetben, a továbbiakban erre a feladatra 
önkormányzati  támogatásra  nincs  szükség,  ingatlanok  szabadulnak  fel  (melynek 
hasznosításából bevétel is származhat), esetleg szálláshelyként működhetne tovább.
Hátránya a megszűntetésnek, hogy jelenleg közel 40 tanulót elveszítene az intézmény, s vele 
együtt a hozzájuk tartozó normatívát is. Ez létszámleépítést jelentene, pedagógusok álláshelye 
szűnne meg.
Ha azonban ilyen esetben az épületeket mégsem tudjuk hasznosítani, akkor ez a használaton 
kívüliség, igen sokat ártana az épületek állagának. 
- Kollégium hatékonyabb tovább működtetése
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Ennek egyik kulcsa lehet:  a  közeli  osztrák városban – Feldbachban tanuló magyarországi 
diákok számára kollégiumi  elhelyezés  biztosítása.  Jelenleg Körmenden kollégisták ezek  a 
tanulók, ez jelenleg 14 tanulót érint. Természetesen pontos számadatot csak szeptemberben 
ismerünk.
Ezzel  együtt  a  kollégiumi  létszám  55-60  főre  emelkedne.  Rövidtávon  ez  hozhatna  a 
leggyorsabban eredményeket.

Az intézmény igazgatója az alábbi kimutatást készítette:

I.A kollégium 2010. évi költségvetési tervezete

KIADÁS
Személyi  jellegű             12.304 e/Ft
Járulék   3.221 e/Ft
Dologi kiadás                                                         13.685 e/Ft  
Összesen:             29.210 e/Ft

BEVÉTEL
                    Int. saját bevétele                6.753 e/Ft

Felbachi tanulók térítése    2.040 e/Ft
Állami normatíva              12.022 e/Ft
Önkorm.támogatás                8.395 e/Ft
Mindösszesen:                          29.210 e/Ft

Részletezés:
Állami normatíva 12.022 eFt  40 fő kollégista 4 hóra +15 fő Felbachba járó diák
                                                                                      (Önköltséges – 5.sz. mell.)

         43 fő kollégista 8 hóra

Önkormányzati finanszírozás: 8.395 eFt  - ebből ELAMEN-től vásárolt élelmezés és a 
tanulók által fizetendő térítési díj különbözete  2.797 eFt

Int. Sajátos bevétele          6.753 eFt

Mindösszesen:                   22.457 eFt

A jelenleg  Feldbachban  tanuló,  Körmenden  kollégiumi  elhelyezett  tanulók  a  következő 
tanévtől  a  szentgotthárdi  kollégiumban  nyerhetnének  elhelyezést  tekintettel  arra,  hogy  a 
körmendi kollégiumot fenntartó megyei önkormányzat a kollégium bezárására készül. Bár 
erről  hivatalos  megkeresés  Vas  megye  Önkormányzata  részéről  nem érkezett,  a  III.  Béla 
Szakképző és Kollégium igazgatója felvette a kapcsolatot a Feldbachban tanulókkal, akik egy 
legfeljebb  előzetes  információként  használható  nyilatkozatot  írtak  alá  arról,  hogy  igényt 
tartanának a szentgotthárdi elhelyezésre is. Amennyiben a Feldbachba járó diákok itt veszik 
igénybe a kollégiumot, azt önköltségi áron tudják megtenni, ugyanis utánuk állami normatívát 
az intézmény nem igényelhet. A 2010-2011-es tanévtől a Feldbachba járó 15 diák + 8 havi 
befizetéseivel (8hó X 37 e/Ft X 15 fő) = 4 440 000 Ft-tal nő a kollégiumi bevétel, ami az 
önkormányzati támogatást tovább csökkenti ~ 4. 000 e/Ft-ra).

Az  tény,  hogy  ez  a  kérdés  az  elmúlt  egy  hónapban  nem dőlt  még  el  megnyugtatóan  és 
hivatalosan, hiszen éppen a még kiskorú diákok törvényes képviselői nem nyilatkoztak egy 
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esetleges szentgotthárdi kollégiumi elhelyezésről és főképp arról nincs nyilatkozat a szülőktől, 
hogy  a  havi  37.000.-  Ft-os  kollégiumi  hozzájárulást  tudják-e  vállalni.  Kiindulva  azonban 
abból, hogy az érintett diákok, akik a feldbachi tanulmányaikat már megkezdték és vélhetően 
be  is  kívánják  fejezni,  így  ez  a  tény  esélyt  ad  arra,  hogy  ezt  a  kollégiumi  megoldást 
felvállalják  majd  a  szülők.  Ebben  az  esetben  a  kollégium  támogatását  az  így  bejövő 
bevételekkel csökkenteni tudja az önkormányzat, ami megtakarítást jelent.

II. A kollégium hatékonyabb működésének lehetőségei:

További lehetőségként az alábbiakról tájékoztat  az intézmény, ezek azonban közvetlenül a 
2010. évi költségvetést nem érintik.

A,
2011-től (akár már februártól) felsőfokú szakképzések indítása:

• Gépészmérnök-asszisztens (Nyugat-magyarországi Egyetem)
• Idegenforgalmi szakmenedzser (Szolnoki Főiskola- DELFI Koronája)  
• Nemzetközi szállítmányozási- és logisztikai szakügyintéző

                                (Szolnoki Főiskola- DELFI Koronája Gimn. és Szakiskola)  
A felsorolt  képzések  bármelyikének indítása  további  5-8  fővel  emeli  a  kollégiumi  ellátás 
igénybevételét, levelező képzések esetében pedig a hétvégi szállás igénybevételét növeli meg, 
s egyúttal a bevételi oldalt is. 

B,
Iskolánk  szakmai  képzését  illetően  a  vendéglátás-idegenforgalom  szakirány  tekintetében 
tanszálloda-, tankonyha és tanétterem kialakítására van szükség.
A tanszálloda párhuzamosan biztosítani tudná a kollégiumi ellátás iránti igényt is.
E tekintetben már terveket készítettünk, amely a terjedelme miatt nem kerül csatolásra, 
de a Hivatal 12. sz. irodájában megtekinthető. Ezeket a terveket különböző pályázatokra 
nyújtottuk be, s fogjunk benyújtani a jövőben.
Részletesebben:
1, Elkészült a középső épületre (melyet már közel 30 millió Ft-os költséggel felnőtt képző 
központtá alakítottunk) egy tankonyha kialakításának terve.
2, A hátsó épület esetében kétfajta felújítási terv áll készen:
     a, Tanszálló kialakítása bővítéssel (24 fő részére)
     b, Tanszálló kialakítása + épülettel (48 fő számára)
3, A főépület(villa) tanszállóvá alakítása (48 fő számára)
4, A főépület felújítása, bővítése
Az 1-4,  pont  alatti  variációk  bármelyikére  pályázati  kiírás  jelenik  meg,  azonnal  be 
tudjuk nyújtani azt.

A fentiekben  leírtak,  remélhetőleg,  bizonyítják  a  Tisztelt  Képviselő-testület  számára, 
hogy  iskolánknak,  s  párhuzamosan  a  gimnázium  képzési  kínálata  fejlesztésének  is 
kollégiumra szüksége van, ez egyúttal azt is jelenti, hogy a jövőben egyre minimálisabb 
önkormányzati támogatásra szorul az intézmény.

További lehetőség, hogy a kollégiumi ellátáshoz és szakmai gyakorlati képzéshez elegendő 
lenne két épület:

o első és középső
           vagy
o középső és hátsó bővítéssel
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Ezért  megfontolható  az  is,  hogy  a  felszabaduló  épület  és  terület  hasznosítására  a  terület 
tulajdonos, Szentgotthárd Város Önkormányzata dolgozzon ki  alternatívákat.
A legrosszabb megoldás, ha az épületek bezárva hosszú időn át  az enyészet „áldozataivá” 
válnának.

9/2010. sz. határozat 1.6) pont: 
1.6) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a Móra Ferenc Városi  
Könyvtár és a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium vezetőjét, hogy dolgozzák ki közösen a  
Könyvtár,  valamint  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  iskolakönyvtári  feladatok  
átvállalásának a menetrendjét.

A határozat szerint ezt a két intézményvezető megtette és alábbiakban tájékoztatnak erről:

A Képviselő-testület 2010. sz. január 27-i döntése értelmében a következő javaslatot teszem a 
III. Béla Szakképző Iskolában az iskolai könyvtári szolgáltatás ellátására.

Az iskolai könyvtári szolgáltatás megrendelését más szolgáltatótól, például városi könyvtártól 
lehetővé  teszi  az  oktatási  törvény  és  ezt  a  megoldást  segíti  a  Könyvtáros  Tanárok 
Egyesületének ajánlása is. Ehhez az alábbi feltételek teljesülése szükséges:

• Az iskolai könyvtár csak akkor töltheti be funkcióját, ha a közoktatási intézményben 
van  elhelyezve,  összevont  intézmények  esetén  minden  tagintézményben  szükséges 
iskolai könyvtár.

• A feladatot az oktatási törvény szerinti szakképesítéssel rendelkező szakember láthatja 
el.  Az  ajánlás  javasolja,  hogy  átszervezések,  státuszcsökkentések  során  vegyék 
figyelembe az ellátandó feladatot is a törvény előírásai mellett.

• A törvény  előírja,  hogy  naponta  nyitva  kell  lennie  az  iskolai  könyvtárnak.  „Az 
iskolában működő iskolai könyvtárnak lehetővé kell tennie, hogy szolgáltatásait a tanulók 
és a pedagógusok minden tanítási napon igénybe tudják venni.”

• Az  iskolai  könyvtári  szolgáltatás  könyvtár-pedagógiai  tevékenység  is.  Az  iskolai 
könyvtárban könyvtárhasználati ismeretek oktatása kell, hogy folyjon a NAT előírásai 
szerint,  a  kerettantervben  és  a  helyi  tantervben  megfogalmazottak  alapján. 
Természetesen a könyvtárhasználati ismeretek oktatásán kívül más szaktárgyi óra is 
megvalósulhat  a  könyvtárban,  amennyiben  az  ott  elhelyezett  dokumentumok  és 
információforrások használatára épül.

 
Könyvtárunk  megvizsgálta  a  lehetőségeit  a  munkaerő-átszervezés  tekintetében,  valamint 
tájékozódtunk  a  szakképzőben  az  iskolai  könyvtári  szolgáltatások  iránti  igényről.  Bár  az 
oktatási törvény heti 22 óra kötelező nyitvatartási időt ír elő az iskolai könyvtárakban, Bedics 
Sándor igazgató naponta 7.30-tól  13.00 óráig tartó nyitva tartást javasolt,  mivel az iskolai 
könyvtár pedagógiai feladatai között a tanulók felügyelete is szerepel lyukasórák ideje alatt. 
Ez az intervallum heti 27,5 óra munkaidőt igényel a városi könyvtár munkatársaitól, de kellő 
átszervezéssel ez is megvalósítható. (Jelenleg az iskolai könyvtár heti 33 órában tart nyitva, s 
ezen felül látják el az egyéb szakmai teendőket.)
A kölcsönzést  és  a  könyvtár-pedagógiai  munkát  két  könyvtáros  tudná  ellátni  a  délelőtti 
időben. Jelenlegi terveink szerint egy pedagógiai és könyvtáros végzettséggel is rendelkező 
munkatárs,  valamint  egy  közkönyvtári  és  iskolai  könyvtári  szakiránnyal  rendelkező, 
ugyancsak főiskolai végzettségű könyvtáros. 
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A  kölcsönzésen  és  a  tanulói  felügyeleten  kívül  a  gyarapító  és  feldolgozó  munkát, 
állománygondozást, illetve a könyvtárhasználati ismeretek oktatását is el tudnák látni, igény 
esetén  a  könyvtárhasználati  órák  megtartására  a  városi  könyvtárban  mind  délelőtt,  mind 
délután lehetőség nyílik.
Az  iskolai  könyvtár  informatikai  infrastruktúrája,  gyűjteménye,  fizikai  körülményei  által 
lehetővé tett mind könyvtárszakmai, mind könyvtár-pedagógiai feladatokat el tudják látni a 
városi  könyvtár  munkatársai.  Az  iskola  tanulói  körében  így  –  reményeink  szerint  – 
hatékonyabb  olvasásnépszerűsítő  programot  tudnak  megvalósítani,  a  városi  könyvtár 
lehetőségeit  (gyűjtemény,  olvasásnépszerűsítő  programok  és  pályázati  források)  ki  tudnák 
terjeszteni a szakképző tanulóinak és tanárainak szolgálatára. 

Az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján a következőket javasoljuk a megvalósítás 
érdekében:

-  Jelenleg egy főfoglalkozású és egy félállású munkatárs látja el  az iskolában a könyvtári 
feladatokat.  Szeptembertől  a  félállású  munkatárs  feltehetőleg  a  SZOI  Széchenyi 
tagintézményben  teljes  állásban  fog  tanítani,  a  teljes  állású  könyvtáros  munkatárs  2011. 
májusában  nyugdíjba  vonul,  2011.  januártól  felmentési  idejét  tölti,  így  akkortól  lesznek 
ellátatlanok az iskolai könyvtáros feladatai. Mivel a tantestületben jelenleg nincs könyvtáros 
végzettségű munkatárs, így mindenképpen más munkaerővel kell ellátni a feladatot.    

-  Amennyiben a  Képviselő-testület  amellett  dönt,  hogy az  iskolai  könyvtári  feladatokat  a 
városi könyvtár munkatársai lássák el a III. Béla Szakképző iskolában, mindenképpen a 2011. 
január 1-i kezdő időpontot javasoljuk. 

A fentieket figyelembe véve ez a változtatás a 2010. évben költségcsökkentéssel nem jár.  

9/2010. sz. határozat 1.5.) pont:
1.5.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó  
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  Tanácsának,  hogy  
kérje fel a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény igazgatóját, hogy a SZOI három szentgotthárdi  
tagintézményeiben az iskolai könyvtárak működtetését a jelenlegi három fő könyvtáros helyett  
két fő könyvtáros végzettségű pedagógussal oldja meg belső átszervezéssel 2010. szeptember  
1-től.
továbbá 
16/2010. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  nem  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a SZOI  
címpótlék adományozási kérelmét a 2010. évben, viszont egyetért annak 2011. évben történő  
újbóli előterjesztésével.

Fenti  határozatok  értelmében  a  SZOI  költségvetését  539  e/Ft-tal  csökkentettük  (424  e/Ft 
személyi juttatás – címpótlék, túlóra, 115 e/Ft járulék).

9/2010. sz. határozat 1.7.) pont:
1.7.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó  
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a  
SZOI igazgatója a további megtakarítások lehetőségeként vizsgálja meg, és számszerűsítse a  
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februári költségvetési tárgyalásra, hogy a prémium évek programban való részvételre 2010-
ben az intézményben milyen lehetőségek vannak?

Ezen határozati pontra az alábbiakban tájékoztatta a T. Testületet az intézményvezetője:

Iktatószám: 23/2010 Tárgy: Prémiumévek-program ismertetése

Szentgotthárd és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Cím!

A  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  egységeinek  félévi  értekezletein 

ismertettük  az  alkalmazottakkal  a  prémiumévek-programban  való  részvétel  lehetőségét,  a 

részvétel feltételeit és a program elemeit. 

Azon alkalmazottaink közül, akik megfelelnek a jogszabályi feltételeknek és a programban 

való részvételük esetén belső munkaerő-átcsoportosításnak köszönhetően nem lenne szükség 

új munkaerő felvételre, egy kolléga sem jelezte, hogy részt kíván venni a programban. 

Szentgotthárd, 2010. február 12.

Tisztelettel:

Pénzes Tibor
     igazgató

 
A prémium évek programban tehát az Intézmény dolgozói közül nem kíván senki részt venni, 
így erre vonatkozóan a költségvetésben változtatást nem tudtunk átvezetni.

A SZOI Széchenyi István tagintézményénél 2010. évben 1 fő matematika-technika szakos 
pedagógus nyugdíjba vonul.  Tekintettel  az intézménynél  jelentkező jelentős túlórára,  ill.  a 
rendkívül  nehéz  költségvetési  helyzetünkre   az  álláshely,  intézménytől  való  elvonását 
javasoljuk .

9/2010. sz. határozat 1.8.) pont:
1.8.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Játékvár  Óvoda 
Tótfalusi  úti  telephelyének  2010.  június  30.  időponttal  történő  megszüntetését  tervezi,  
melynek  elfogadását  javasolja  a  fenntartó  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának.
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A Játékvár  Óvoda  Rábatótfalusi  tagóvodájának  –  a  Szlovén  Kisebbségi  Önkormányzat 
határozatában foglaltakra tekintettel – átmenetileg az alacsony gyermeklétszám miatti bezárás 
költségeivel 1.927 e/Ft az Intézmény költségvetését csökkentettük.

9/2010. sz. határozat 1.11.) pont:
1.11.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó  
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának hogy a  
Városi  Gondozási  Központ  Arany  János  u.  3.  sz.  alatti  volt  Gondozóház  épületével  
kapcsolatban  a  használaton  kívül  helyezést  azzal  javasolja  elrendelni,  hogy  amennyiben 
sikeres pályázat esetén az Arany János út 1. szám alatti épület akadálymentesítésre kerül, az  
akadálymentesítés kialakítása alatt a Gondozóház kiszolgálóhelyiségei biztosítva legyenek a 
folyamatos működés számára.

A Gondozási Központ épületének akadálymentesítésére benyújtott pályázat elbírálása - 
az  előterjesztés  írásának időpontjáig  -  még  nem történt  meg.  Amennyiben  a  pályázat 
pozitív elbírálásban részesül, akkor a főépület vizesblokkjai teljesen átépítésre kerülnek, és az 
átépítés időszakban a WC-k és zuhanyzók használhatatlanok. A férfi és női WC-k hiányát 
átmenetileg a Gondozóházban meglévő vizesblokkal tudja majd az intézmény pótolni.

A  Gondozóház  funkcióváltását  követően  a  Gondozóház  nem  minden  helyisége  volt 
folyamatosan  használva.  Az  épület  utolsó  havi  számláinak  áttekintése  kapcsán  az  alábbi 
közüzemi költségek említhetőek: 

• Gázszolgáltatás: 12 eFt/hó
• TÁVHŐ szolgáltatás: 80 eFt/hó
• Víz szolgáltatás: 20 eFt/hó
• Áramszolgáltatás:                     30 eFt/hó  

          142 eFt/hó

A jelenlegi számlák alapján tehát éves szinten mindez: 142.000,- Ft x 12 hó = 1.704.000,- 
Ft/év költséget jelent.

A  Gondozóház  használaton  kívül  helyezése  kapcsán  felmerül  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás  diszpécserközpont  áthelyezésének szükségessége  is  a  főépületbe.  A 
rendszert  2006. évben kiépítő cég az áthelyezésre vonatkozóan bruttó 63.125,- Ft összegű 
ajánlatot tett.

Távhőszolgáltatás:  A  fogyasztói  rendszer  leürítése  és  leválasztása  a  távhőszolgáltatói 
hálózatról megoldható. Ezzel a hődíjon felül megtakarítható az épület alapdíjas költsége is, 
ami kb. 155 ezer Ft + Áfa nagyságrendű évente. Az önkormányzati távhő rendeletünk szerint 
eljárva vagy a tárgyév fordulójakor tehető ez meg, vagy az év közbeni leváláskor a teljes évre 
vonatkozó  alapdíjat  ki  kell  fizetni.  Így  védjük  a  többi  fogyasztónkat.  Ez  esetünkben  azt 
jelenti,  hogy nem érdemes  december  31.  előtt  leválnunk,  mivel  az  épület  jövőbeli  sorsa, 
funkciója, fűtési módja még nem ismert. A hődíj csökkentése érdekében nyitott belső ajtókkal 
a radiátorok fojtása vagy egy darab fagyvédő funkciójú kivételével teljes elzárása javasolt. 
Ennek  kivitelezéséhez  a  radiátorszelepeket  valószínűleg  rendbe  kell  tenni,  de  ez  is 
megoldható.

Víz és csatorna szolgáltatás:  Az épületet egy darab 13-as átmérőjű vízmérő órán keresztül 
táplálják.  Ennek  éves  alapdíja  2.520  Ft  +  Áfa.  Vízfogyasztás  nélkül  csak  ez  a  díj  lesz 

183



fizetendő.  A szolgáltatást  felmondani  nem  érdemes,  mert  szükség  esetén  többe  kerül  az 
ismételt helyreállítás, mint az alapdíj megtakarítás.

Villamos energia szolgáltatás: Az épületben két darab fogyasztási hely található. Egy a volt 
hajléktalanok átmeneti szállásán, egy pedig a volt gondozóházi részben. Mindkettő egyetemes 
szolgáltatói A/1-es tarifában van, így fogyasztás nélkül csak az éves 1800 Ft+Áfa összegű 
alapdíj  terheli  őket.  Megszüntetésük  ellen  az  előbbi  érvek  szólnak,  hiszen  új 
épületkomplexum építése esetén valamennyi igényelt közmű, így ezek is költség hatékonyan 
áttelepíthetők.

Földgáz  szolgáltatás:  Az  épületben  20m3/óra  alatti  mérési  hely  van  kialakítva.  Ennek 
fogyasztás  nélküli  összes,  alapdíjas  költsége  569  Ft  +Áfa  havonta.  Megszűntetése  ellen 
szólnak  a  korábbi  érvek.  Tehát  a  fogyasztók  fagyvédett  leállítása  ebben  az  esetben  is 
megoldást jelenthet.

Elgondolkodtató, hogy a pincében található  „mosoda” funkciója hol helyezhető el, mert ez 
víz, csatornadíj és villamos energia költséget okoz. Áttelepítése után is, csak másutt. Vagyis 
amíg bizonytalan a helyzet, nem kényszerű a költözés illetve a teljes közüzemi leállás, addig 
logikusan nem is javasolandó az áttelepítése.

Összességében  tehát a Gondozóház épületének használaton kívül helyezésével a közüzemi 
díjak  ugyan  csökkenthetők  (hozzávetőlegesen  1  millió  forinttal),  de  a  teljes  és  végleges 
leválás,  ezzel  együtt  a  mosoda  áttelepítése  semmiképpen  nem  javasolt  mindaddig,  amíg 
egyrészről  az akadálymentesítésre benyújtott  pályázat  elbírálást  nem nyer,  illetve amíg az 
épület jövőbeli sorsa, fűtési módja pontosan nem ismert. Addig viszont az épületet a 9/2010. 
évi képviselő-testületi határozat értelmében – a mosoda kivételével – használaton kívül kell 
helyezni  azzal,  hogy a  közüzemi szolgáltatások ne kerüljenek igénybevételre,  illetve csak 
olyan  mértékben,  amely  az  épület  és  annak  műszaki  rendszerének  állagmegőrzéséhez 
feltétlenül szükséges. Ezzel párhuzamosan a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához 
szükséges diszpécserközpont áttelepítéséről is gondoskodnia kell az intézménynek.

9/2010. sz. határozat 2.) pont:
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt,  
hogy az idegenforgalmi adó esetében dolgozzon ki egy egységes ellenőrzési és nyilvántartási  
rendszert, és ennek részletszabályait a februári Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

Külön előterjesztés foglalkozik az idegenforgalmi adó ellenőrzés témakörével, valamint ezen 
előterjesztés keretében nyújtjuk be az idegenforgalmi adórendelet módosítását is.

9.) Az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetében költségvetési támogatásként Kvtv. 
alapján biztosított központi bevételek kerültek szerepeltetésre, valamint figyelembe vettük 
az  iparűzési-adóerő  képesség  miatti  elvonás  összegét.  Átvezettük  azokat  a  változásokat, 
amelyek a Képviselő-testület határozatai alapján költségvetésünket érintették.

Az  átvezetések  hatására  az  önkormányzat  bevételi  főösszege  2.268.793  e/Ft-ra,  kiadási 
főösszege  2.268.793 e/Ft-ra  csökkent. 

Bevételek változása
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Bevétel előirányzat főösszege a januári rendelet tervezetben:        2.276.097 e/Ft
Intézményi működési bevétel
9/2010. ÖKT. határozat

III. Béla Szakképző Iskola    2.355 e/Ft
24/2010. ÖKT. határozat

Polgármesteri Hivatal       650 e/Ft
Felhalmozási és tőkejell. bevétel
9/2010. ÖKT. határozat

Önkorm. lakások értékesítése  10.000 e/Ft
TKT. mozgókönyvtári finanszírozás    1.400 e/Ft
Hitelek

Működési célú hitel                        - 18.945 e/Ft
Felhalmozási célú hitel  - 2.764 e/Ft

Bevétel előirányzat főösszege a februári rendelet tervezetben:         2.268.793 e/Ft

Kiadások változása

Kiadási előirányzat főösszege a januári rendelet tervezetben:         2.276.097 e/Ft
9/2010. ÖKT. határozat:

III. Béla Szakképző Iskola önk. tám. csökk.  - 7.956 e/Ft
SZOI spec.c. tám. csökk. - önk. tám. csökk.    - 539 e/Ft
Játékvár Óvoda spec.c. tám. csökk. - önk. tám. csökk. - 1.927 e/Ft

23/2010. ÖKT. határozat:
Fejl. céltartalék Vasi TISZK TÁMOP pályázat   7.236 e/Ft

29/2010. ÖKT. határozat:
Átmeneti segély keret csökkentés - 1.000 e/Ft

24/2010. ÖKT. határozat:
Polgármesteri Hivatal műk. bev. ÁFA     130 e/Ft

Ápolási díj méltányossági alapon (szoc.rend.mód.)            - 4.648 e/Ft
Móra Ferenc Könyvtár mozgókönyvtári fel.k   1.400 e/Ft
Kiadási előirányzat főösszege a februári rendelet tervezetben:        2.268.793 e/Ft

Az  Áht.  és  az  Ámr.  2010.  évtől  jelentős  változásokat  hoztak  a  költségvetési  szervek 
gazdálkodására vonatkozó szabályozás területén. Ezen változások egyike, hogy az önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetése tartalmazza:

a) a pénzügyi-költségvetési feltételek meghatározását,
b) a személyi és tárgyi feltételek meghatározását,
c) az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzőit,
d) a  megvalósítási  tervet,  ill.  a  teljesítménytervet  (ez  utóbbi  közintézet,  vállalkozó 

közintézet és közüzem esetén)
e) az  irányító  szerv  által  hozzá  sorolt  önállóan  működő  költségvetési  szerv 

költségvetését.
Az Áht. 125.§ (4) bekezdése értelmében az irányító szerv az önkormányzati  költségvetési 
szervek esetén felmentést  adhat a megvalósítási  terv készítése alól  2010. és 2011. évekre. 
Tekintettel  ezen  rendelkezésre,  továbbá  arra  a  tényre,  hogy  a  Pénzügyminisztérium  által 
kiadandó  útmutatók,  amelyek  ágazatonként  adnának  útmutatást  hivatkozott  dokumentum 
elkészítésére, pontos tartalmára vonatkozóan a mai napig nem jelentek meg, javasoljuk, hogy 
ezen  felmentést  a  Képviselő-testület,  ill.  a  Társulási  Tanács  az  irányítása  alatt  álló 
intézmények tekintetében megtegye.
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A 2010.évi költségvetéssel kapcsolatban a következő összegző megállapításokat tesszük:

A korábbi évek és az előttünk álló 2010. év tekintetében is elmondható, hogy a Képviselő-
testület  az  Önkormányzat  és  intézményei  ésszerű  működtetése  érdekében  megtette  és 
megteszi azokat a lépéseket, amelyek a kiadások csökkentését, a takarékosabb gazdálkodást 
eredményezhetik. 

Nyomatékosan kérem  hogy mind a  T.  Képviselő-testület,  mind pedig az intézmények a 
takarékos  gazdálkodást tartsák  szem  előtt,  a  költségvetésben  jóváhagyásra  kerülő 
előirányzatokat ne lépjék túl. 
Ne kezdeményezzenek olyan kifizetéseket, amelyekre a költségvetésben nem realizáltuk 
a bevételt!!! 
A költségvetésünket 457.744 e/Ft működési hiánnyal terveztük.
Ugyanakkor a folyószámla hitelünk jelenleg 275.000 e/Ft.
Ezért minden költségvetési szerv vezetőjének és a T. Képviselőknek is a nem létfontosságú 
kiadástól, annak jóváhagyásától tartózkodnia kell. 
A 2010.  évi  költségvetésünk,  az  Önkormányzat  és  az  Intézmények csak akkor  tudnak ez 
évben is működni (és nyáron, valamint év végén, jövő év első hónapjaiban munkabért fizetni), 
ha  a  bevételi  oldalon  jelentős  bevételi  többletet  tud  az  Önkormányzat  realizálni  pl. 
vagyonértékesítés útján. 
Ezért a költségvetést  úgy tudom elfogadásra ajánlani, amennyiben egyetértünk abban, 
hogy  már  márciusban  napirendre  tűzzük  az  esetleges  további  költségcsökkentési 
lehetőségeket,  a  többletbevételi  lehetőségek  rendszerezését,  és  a  bevételek  mielőbbi 
realizálása érdekében teendő intézkedések előkészítő döntéseit.
Elsősorban olyan megoldásokon kell  gondolkodni,  és  olyan javaslatokat  kell  a  Képviselő-
testületnek elfogadni e tekintetben, amely  nem a bevételszerző tevékenységünket  érintik.

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

Határozati javaslat:

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéshez a 
következő módosításokat javasolja: ….

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

2.)Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium  igazgatójának  a  kollégium  hatékonyabb  tovább  működésére  tett  javaslatait 
megismerte.  A III. Béla Szakképző és Kollégium igazgatója köteles a Feldbachban tanulók 
közül  a  szentgotthárdi  kollégiumi  elhelyezést  igénylő  és  annak  költségeit  vállaló  tanulók 
szüleitől haladéktalanul nyilatkozatot kérni arról, hogy 2010. szeptember 1-jétől vállalják a 
szentgotthárdi kollégiumi elhelyezést és térítési díj (37.000,- Ft/fő/hó) fizetését. Amennyiben 
ezt  a  nyilatkozatot  a  szülők  a  fizetendő  térítési  díj  miatt  nem  tudják  megadni,  akkor  a 
feldbachi iskola vezetését kell  megkeresni azért,  hogy a  kollégiumi díjhoz az iskola  vagy 
annak fenntartója járuljon hozzá. 
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A nyilatkozatok  és  esetlégesen  a  felbachi  iskolával  kötött  megállapodás  ismeretében  a 
Képviselő-testület a Kollégium további működtetésére vonatkozóan a 2010. márciusi ülésén 
dönt.

Határidő: közlésre azonnal
    további tárgyalásra 2010. márciusi Képviselő-testületi ülés

Felelős: Bedics Sándor Igazgató
  Dr. Gábor László Irodavezető

3.)Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a III. Béla Szakképző és 
Kollégium Igazgatóját, hogy a tervezett tankonyha, tanétterem és tanszálló kapcsán készítsen 
tájékoztatót a Képviselő-testület részére, ami tartalmazza a következőket:
-  az  elkészített  tervek  alapján  a  tanszálló,  tanétterem és  tankonyha  várható  kialakítási  és 
működési költségei,
-  a  tankonyha,  tanétterem és a tanszálló kialakítására  és működtetésére vonatkozó jogi  és 
szakmai előírások, 
- annak kimutatása, hogy azokra a szakmákra, melyekhez a tanétterem, tankonyha és tanszálló 
szükséges  visszatekintve  az  elmúlt  öt  évre  milyen  igény  mutatkozott  és  előre  láthatólag 
milyen igény fog mutatkozni a régióban.
 
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Bedics Sándor Igazgató

4.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  felkéri  a  Polgármesteri 
Hivatalt,  hogy  a  kollégium  területe  egy  részének  esetleges  hasznosítására  lehetséges 
javaslatokat készítsen és azt terjessze a Képviselő–testület elé.

Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Fekete Tamás Irodavezető

5.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2011.  január  1-jétől  felkéri  a 
Móra  Ferenc  Városi  Könyvtárt,  hogy  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium 
intézményében  az  iskolai  könyvtári  feladatokat  lássa  el.  A  szükséges  dokumentumokat 
készítsék el,  illetve dolgozzák át  a III.  Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójával 
közösen.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Molnár Piroska Igazgató
              Bedics Sándor Igazgató

6.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy 
SZOI  Széchenyi  István  tagintézményében  2010.  évben  nyugdíjba  vonuló  pedagógus 
álláshelyét vonja el, és azt a pedagógus felmentési idejére se engedélyezze  betölteni.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős:  Dr. Gábor László Irodavezető

   Pénzes Tibor Igazgató
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7.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának hogy a 
Városi  Gondozási  Központ  Arany  János  u.  3.  sz.  alatti  volt  Gondozóház épületével 
kapcsolatban a 9/2010. évi Képviselő-testületi határozat értelmében – a mosoda kivételével – 
használaton  kívül  helyezését  azzal,  hogy  a  közüzemi  szolgáltatások  ne  kerüljenek 
igénybevételre, illetve csak olyan mértékben, amely az épület és annak műszaki rendszerének 
állagmegőrzéséhez  feltétlenül  szükséges.  Ezzel  párhuzamosan  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás ellátásához szükséges diszpécserközpont áttelepítéséről is gondoskodnia kell 
az intézménynek.

Határidő:  folyamatos
Felelős: Dr. Gábor László Irodavezető

  Fábián Béláné Intézményvezető

8.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  testülete  az  irányítása  alatt  álló 
költségvetési  szervek esetében az  államháztartásról  szóló 1992.  évi  XXXVIII.  törvényben 
(Áht.) előírt megvalósítási terv készítésétől 2010. és 2011. évekre - tekintettel az Áht. 125.§ 
(4) bekezdésben kapott felhatalmazásra – eltekint, egyben javasolja a Testület Szentgotthárd 
Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy az irányítása alatt 
álló költségvetési szervek tekintetében ezen felmentést engedélyezze.

Határidő:  folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

9.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  testülete  felkéri  a  polgármesteri 
hivatalt, hogy a márciusi képviselőtestületi ülésre készítse elő a költségvetés  többletbevételi 
lehetőségeinek  rendszerezését,  és  a  bevételek  mielőbbi  realizálása  érdekében  teendő 
intézkedések előkészítő döntéseit.

Határidő:  2010 márciusi testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

Szentgotthárd, 2010. február 17.

Viniczay Tibor
  Polgármester

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

III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10. 
Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu 
 
Szentgotthárd Város
Képviselő-testülete
Széll Kálmán tér 11.                                                      Ikt.sz.: 54/2010.
                                                                                       Mell.:    5 db

Tisztelt Képviselő-testület!

Hivatkozva  a  9/2010.sz.  határozatukra,  a  kollégium  jelenlegi  működési 
költségeiről,  valamint  annak  hatékonyabb  működési  lehetőségeiről  az  alábbi 
tájékoztatást tudom nyújtani.

I.
A kollégium 2010. évi költségvetési tervezete

KIADÁS
Személyi  jellegű           12.304 eFt
Járulék   3.221 eFt
Dologi kiadás                                                            13.685 eFt  

Összesen:            29.210 eFt

BEVÉTEL
                    Int. saját bevétele               6.753 eFt

Állami normatíva                       14.062 eFt
Önkorm.támogatás               8.395 eFt

Mindösszesen:                       29.210 eFt

Részletezés:
Állami normatíva 14.062 eFt  40 fő kollégista 4 hóra +15 fő Felbachba járó diák
                                                                                      (Önköltséges – 5.sz. mell.)

         43 fő kollégista 8 hóra

Önkormányzati finanszírozás: 8.395 eFt  - ebből ELAMEN-től vásárolt 
élelmezés és a tanulók által fizetendő térítési díj különbözete  2.797 eFt

Int. Sajátos bevétele          6.753 eFt
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Mindösszesen:                   22.457 eFt

Megjegyzés: 2011-től a Feldbachba járó diákok +8 havi befizetéseivel (8hóX37 
eFtX15 fő)=4 440 000 Ft- tal nő a bevétel, ami az önkormányzati támogatást  
tovább csökkenti ~ 4. 000 eFt-ra).

II.
A kollégium hatékonyabb működési lehetőségei középtávon

A,
2011-től (akár már februártól) felsőfokú szakképzések indítása:

• Gépészmérnök-asszisztens (Nyugat-magyarországi Egyetem)
• Idegenforgalmi szakmenedzser (Szolnoki Főiskola- DELFI Koronája)  
• Nemzetközi szállítmányozási- és logisztikai szakügyintéző

                                (Szolnoki Főiskola- DELFI Koronája Gimn. és Szakiskola)  

A  felsorolt  képzések  bármelyikének  indítása  további  5-8  fővel  emeli  a 
kollégiumi ellátás igénybevételét,  levelező képzések esetében pedig a hétvégi 
szállás igénybevételét növeli meg, s egyúttal a bevételi oldalt is. 

B,
Iskolánk  szakmai  képzését  illetően  a  vendéglátás-idegenforgalom  szakirány 
tekintetében tanszálloda-, tankonyha és tanétterem kialakítására van szükség.
A tanszálloda párhuzamosan biztosítani tudná a kollégiumi ellátás iránti igényt 
is.
E tekintetben már terveket  készítettünk (ld.  1.4.  sz.  melléklet),  melyeket 
különböző pályázatokra nyújtottunk be, s fogunk benyújtani a jövőben.
Részletesebben:
1, Elkészült a középső épületre (melyet már közel 30 millió Ft-os költséggel 
felnőtt képző központtá alakítottunk) egy tankonyha kialakításának terve.
2, A hátsó épület esetében kétfajta felújítási terv áll készen:
     a, Tanszálló kialakítása bővítéssel (24 fő részére)
     b, Tanszálló kialakítása + épülettel (48 fő számára)
3, A főépület(villa) tanszállóvá alakítása (48 fő számára)
4, A főépület felújítása, bővítése

Az 1-4, pont alatti variációk bármelyikére pályázati kiírás jelenik meg, 
azonnal be tudjuk nyújtani azt.

190



C,
A fentiekben leírtak, remélhetőleg, bizonyítják a Tisztelt Képviselő-testület 
számára, hogy iskolánknak, s párhuzamosan a gimnázium képzési kínálata 
fejlesztésének is kollégiumra szüksége van, ez egyúttal azt is jelenti,   hogy a 
jövőben egyre minimálisabb önkormányzati támogatásra szorul az 
intézmény.

További javaslat a hatékonyabb működtetésre:

A kollégiumi ellátáshoz és szakmai gyakorlati képzéshez elegendő lenne két 
épület:

o első és középső
           vagy
o középső és hátsó bővítéssel

Ezért javasolom, hogy a felszabaduló épület és terület hasznosítását illetően a 
város vezetése dolgoztasson ki alternatívákat.
A legrosszabb megoldás, ha az épületek bezárva hosszú időn át az enyészet 
„áldozataivá” válnának.

Szentgotthárd, 2010-02-11

                                                                                           Bedics Sándor
                                                                                              igazgató
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
…../2010.(……..)  ÖKT. rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésről

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (továbbiakban  Képviselő-
testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65.§-a és 
a  Magyar  Köztársaság  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2009.  évi   CXXX.  törvényben 
foglaltak  alapján  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetéséről  és 
gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik:

1.§

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

2.§

(1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét 2.268.793  e/Ft-ban,  azaz  Kettőmilliárd-
kettőszázhatvannyolcmilllió-hétszázkilencvenháromezer forintban,
b.)  bevételi  főösszegét  (hitelfelvétel  nélkül)  1.701.071  e/Ft  azaz  Egymilliárd-
hétszázegymillió-hetvenegyezer forintban, 
c.)  hiányát  567.722  e/Ft-ban,  azaz  Ötszázhatvanhétmillió-hétszázhuszonkettőezer 
forintban állapítja meg.

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

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

3.§

(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét 
a rendelet 2.sz. és 4.sz. mellékleteiben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza 
meg:
 I. Működési bevételek:           758.209 e/Ft
1. Intézményi működési bevételek           106.030 e/Ft

1.1. III. Béla Szakképző Iskola 25.651 e/Ft
1.2. Rendelőintézet 21.079 e/Ft
1.3. Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.400 e/Ft
1.4. Polgármesteri Hivatal 51.300 e/Ft
1.5. Ingatlan eladás ÁFA      600 e/Ft
1.6. Lekötött betét kamata   6.000 e/Ft

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei           652.179 e/Ft
2.1. Helyi adók           525.000 e/Ft
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2.2. Átengedett központi adók           125.679 e/Ft
2.3. Bírságok, pótlékok   1.500 e/Ft

II. Támogatások:           318.156 e/Ft
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása           318.156 e/Ft

1.1. Normatív támogatások           226.247 e/Ft
1.2. Normatív kötött felhaszn. tám.             91.909 e/Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétek:           26.450 e/Ft
1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért.                600 e/Ft
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei           25.800 e/Ft 
3. Pénzügyi befektetések bevételei                  50 e/Ft

IV. Támogatásértékű bevétel:         211.537 e/Ft
1. Támogatásértékű működési bevétel         154.185 e/Ft

- ebből TB. alaptól átvett pénzeszköz         121.005 e/Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel           57.352 e/Ft

V.Véglegesen átvett pénzeszközök           15.476 e/Ft
1. Működési célú pe. átvétel államh. kívülről             3.678 e/Ft
2. Felhalmozási célú pe. átvétel államh. kívülről            11.789 e/Ft
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.ig.b.v.:            72.135 e/Ft

VII. Hitelek:        567.722 e/Ft
1. Működési célú hitel        457.744 e/Ft
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás        109.978 e/Ft

VIII.Pénzforgalom nélküli bevétel:       299.108 e/Ft
1.Működési pénzmaradvány           2.222 e/Ft
2.Felhalmozási pénzmaradvány       296.886 e/Ft

Összes bevétel:                 2.269.793 e/Ft.

4.§

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

5.§

A képviselő-testület az Önkormányzat kiadási főösszegén belül:
a.) Működési, fenntartási kiadási előirányzatra  1.419.598 e/Ft-ot,
1. III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás     219.236 e/Ft
2. Rendelőintézet működési kiadás     164.219 e/Ft
3. Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       29.839 e/Ft
4. Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     321.976 e/Ft
5. Polgármesteri Hivatal működési kiadás     655.828 e/Ft
6. Folyószámla-hitel kamat       28.500 e/Ft
b.) Felhalmozási kiadási előirányzatra     444.099 e/Ft-ot,
c.) Felújításra       12.060 e/Ft-ot,
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d). Tartalékra     147.417 e/Ft-ot,
e). Hitel törlesztésre     245.619 e/Ft-ot 
határoz meg.

6.§

(1)  Az  5.§  a)  pontban  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
- személyi juttatások előirányzata           408.923 e/Ft
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata           107.943 e/Ft
- dologi kiadások előirányzata           403.692 e/Ft
- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata               1.114 e/Ft
- speciális célú támogatás előirányzata            497.926 e/Ft
Működési, fenntartási kiadás előirányzata összesen:  1.419.598 e/Ft.

(2)  Az  5.§  b)  pontjában  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
- Beruházások önkormányzati     375.302 e/Ft
- Felhalmozási c. pénzeszk. átadás       65.747 e/Ft
- Dologi kiadás         3.050 e/Ft
Beruházási, fejlesztési kiadás:    444.099 e/Ft

(3) Felújítások        12.060 e/Ft

(4) Hitel törlesztés     245.619 e/Ft

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

A Képviselő-testület céltartalékot képez            143.917  e/Ft  összegben,
az alábbiak szerint:

Működési céltartalék:             79.087 e/Ft
a.)Normatív hozzájárulás
- Kieg. tám.ingyenes tankönyvell.                 1.400 e/Ft
- Általános hj. tankönyvell.      519 e/Ft
b.)Pannon Kapu K.E. rendezvénykeret               1.000 e/Ft
c.)Pedagógus, Semmelweis, köz-
tisztviselői nap      300 e/Ft
d.)Pályázati alap működési               1.000 e/Ft
e.)Intézményi karbantartások
(50 e/Ft feletti jav.)                2.400 e/Ft
f.)TISZK műk. ktg.                1.500 e/Ft
g.)Környezetvédelmi Alap                1.000 e/Ft
h.)Közcélú fogl. dologi kiadásokra         1.160 e/Ft
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i.)Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program          17.640 e/Ft
j.)Pannon K.K.E. idegenforg. marketink
költségek       1.000 e/Ft
k.)Gondozási szükséglet /Társ.kifiz./                 168 e/Ft
l.)Gotthárd-Therm F és Iforg.Sz.Kft tám.      50.000 e/Ft

Fejlesztési céltartalék:                  57.594 e/Ft
Pályázati alap 
m.) Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program                   6.806 e/Ft
n.)Városi Gondozási Központ akadálymentesítés           2.647 e/Ft
o.)Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés                   2.647 e/Ft
p.)Városközpont funkcióbővítés megújítás                   26.813 e/Ft
q.)Eü. intézmények korszerűsítése         5.556 e/Ft
r.)Játszóterek szabványosítása        2.500 e/Ft
s.)Farkasfa kultúrház felúj. Áfa önrész           625 e/Ft
sz.)Út-, híd felújítási céltartalék                  5.000 e/Ft
t.) Játékvár Óvoda infrstr.fejl. pályázat        5.000 e/Ft
u.) TISZK TÁMOP pályázat        7.236 e/Ft

         
(6) A céltartalékban tervezett   143.917 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a)  központi támogatás finanszírozásakor,
b), c)  rendezvényt követően,
d) i) m) n) o) p) q) r) s) t) pályázat elnyerését követően,
e)  számla esedékességekor,
f), u)    TISZK Társulási Tanácsának döntését követően,
g) l)     Testületi döntést követően,
h)         költségvetésben tervezett előirányzat hiánya esetén
j) féléves elszámolás alapján június 30, december 30.
k) felülvizsgálatokat követően,
sz) felújítás esetén, számla esedékességekor.

7.§

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

8.§

(1)A Képviselő-testület  az  önkormányzat  önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési 
szervei működési kiadásaira 1.391.098 e/Ft előirányzatot hagy jóvá. A tervezett előirányzatból 
267.076 e/Ft-ot az önkormányzati igazgatási feladatokhoz, 16.992 e/Ft-ot, az önkormányzati 
jogalkotási feladatokhoz, míg 371.760 e/Ft-ot a Polgármesteri Hivatal által ellátott működési 
jellegű feladatokra, 413.294 e/Ft-ot az Önkormányzat intézményeinek működési feladataira, 
321.976 e/Ft-ot Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szentgotthárdi 
intézményeinek finanszírozásához biztosítja.
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(2)  A Képviselő-testület  a  nem  költségvetési  szervek  útján  ellátott  lakossági-,  közösségi 
szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja:

- Kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 26.972 e/Ft,
- Bölcsődei feladatok ellátása – Tótágas Közalapítvány: 20.015 e/Ft.

(3) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  által  nyújtott  közvetett  támogatásokat  a  7.  sz. 
melléklet részletezi.

9.§

A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszegét a kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az alábbiak szerint 
rögzíti:
a) Német Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege: 566 e/Ft
a NKÖ 1/2010. sz. határozata alapján
b) Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:  566 e/Ft
a SZKÖ 1/2010. sz. határozata alapján
c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:  566 e/Ft
a CKÖ 2/2010. sz. határozata alapján
A kisebbségi önkormányzatok összevont mérleg adatait önkormányzatonként az 1/c melléklet 
tartalmazza.

10.§

Az  önkormányzat  az  állami  költségvetésből  intézményi  feladatmutatóhoz,  vagy 
népességszámhoz  kötődően,  illetve  kötött  felhasználással  összesen  226.247  e/Ft  normatív 
állami  támogatásban  részesül,  a  szociális  juttatásokhoz  kapcsolódóan  tervezető  normatív 
kötött felhasználású támogatás 91.909 e/Ft a 4.sz. és a 4/a.sz. melléklet szerint.
A normatív állami támogatásból  38.285 e/Ft nem kerül folyósításra.

11.§

(1)A Képviselő-testület  a  költségvetési  szervek  létszámkeretét  a  6.sz.  mellékletben  2010. 
január 1-én 147 főben rögzíti.
A létszámkeretből 46 fő pedagógus, 56 fő köztisztviselő munkakörben foglalkoztatott. 
(2)A költségvetési szervek a költségvetési rendelet 11.§-ban jóváhagyott létszámkeretet nem 
léphetik túl.
(3)A  Képviselő-testület  a  közfoglalkoztatottak  létszámkeretét  2010.  évre  a  6/a.  sz. 
mellékletben részletezetteknek megfelelően 46 főben rögzíti.

12.§

A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2010. január 1 - 2010. december 31-ig 
38.650,- Ft-ban rögzíti.

13.§
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(1)A Képviselő-testület  az  1992.  évi  XXXVIII.  tv.  71.§  (3)  bekezdése  alapján  –  gördülő 
tervezésként  –  2010-2012.  évi  bevételi  és  kiadási  főösszegek  címenkénti  és  kiemelt 
előirányzatait a rendelet 1/b mellékletében bemutatottak szerint állapítja meg. 
(2)Az  Önkormányzat  több  éves  kihatással  járó  felhalmozási  és  működési  feladatait  éves 
bontásban az 5/b melléklet tartalmazza.
(3) Szentgotthárd Város Önkormányzata Európai Uniós projektekben való részvételét a 8. sz. 
melléklet szemlélteti.

14.§

(1) Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a központi költségvetés által támogatott feladatokra 
a 2009. évi CXXX. törvény 5.sz. melléklete szerint.

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

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

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

(5) Az  Önkormányzat  2010.  évi  hitelterheinek  részletezését  az  5.  sz.  melléklet,  az 
Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének 
(Ötv. 88.§ (2)) felső határát, annak levezetését az 5/a. melléklet tartalmazza. 

15.§

A 2009. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:
a)  a  költségvetési  szervek  pénzmaradványának  elszámolása  során  az  alaptevékenységgel 
összefüggő támogatás  értékű bevételek (intézményi  ellátási  díjak)  módosított  előirányzatát 
meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási 
előirányzat maradvány elvonásra kerül,
b)  a  Rendelőintézet  2010.  évi  TB.  finanszírozási  többletbevételével  az  intézmény 
önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell,
c) a közüzemi díj  (fűtés, világítás,  víz) előirányzat maradványa,  valamint a meghatározott 
célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa.

16.§

(1)  Az  év  közben  engedélyezett  központi  pótelőirányzatok  felosztásáról  –  ha  az  érdemi 
döntést igényel – a Képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 
módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni.
(3)  Az  önkormányzat  és  az  irányítása  alá  tartozó  költségvetési  szervek  költségvetését 
rendeletmódosítással – a Képviselő-testület változtathatja meg.
A költségvetési szervek kiemelt előirányzatait csak a Képviselő-testület módosíthatja.
A költségvetési  szervek  a  Polgármesteri  Hivatallal  a  tárgynegyedévet  megelőző  hó  15-ig 
köteles közölni az előirányzatot érintő módosításokat.
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17.§

(1)A  költségvetés  bevételi  és  kiadási  előirányzatainak  teljesítéséről  az  előirányzat 
felhasználási ütemtervet a 8./a sz. melléklet tartalmazza. 

(2)   Az  intézmények  finanszírozása  a  „kiskincstár”  keretében  a  számlavezető  pénzintézet 
útján, megállapodás alapján történik.

18.§

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

19.§

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

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

20.§

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

21.§

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

22.§

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

23.§

Az  önkormányzat  átmenetileg  szabad  pénzeszközeit  pénzpiaci  befektetési  jegyben  kell 
elhelyezni.
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24.§

(1)  A  költségvetési  szervek  kötelesek  bevételeik  növelésére  irányuló  pályázataikkal 
kapcsolatban  az  ágazatilag  érintett  bizottságok  véleményét  kikérni.  Ennek  során  be  kell 
mutatni a pályázati  pénzeszközökből megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri, 
illetve folyamatos költségigényét.
A bizottság véleménye alapján a  pályázathoz szükséges  önerő biztosításáról  a  Képviselő-
testület dönt.

(2)  A költségvetési  szervek  nem a naptári  évhez igazodó legfeljebb  egy éves  időtartamú, 
rendszeresen  ismétlődő  szakmai  alapfeladataik  ellátására  tárgyévben  a  következő  évi 
költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett  a Képviselő-testület előzetes engedéllyel 
vállalhatnak kötelezettséget.

(3) A költségvetési szervek több éves kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár felett kizárólag a 
Képviselő-testület előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak. 

25.§

(1)  Az  állampolgárok  élet-,  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  elemi  csapás,  illetőleg 
következményeinek  az  elhárítása  érdekében  (veszélyhelyzetben)  a  Polgármester  a  helyi 
önkormányzat  költségvetése  körében  átmeneti  intézkedést  hozhat,  amelyről  a  Képviselő-
testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2)  Az (1)  bekezdésben meghatározott  jogkörében a  polgármester  az előirányzatok között 
átcsoportosítást  hajthat  végre,  egyes  kiadási  előirányzatok  teljesítését  felfüggesztheti,  a 
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

26. §

E  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  rendelkezéseit  2010.  január  1-i  naptól  kell 
alkalmazni.

………………………………… ……………………………….
    Polgármester          Jegyző
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E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére.

Tárgy: Egészségügyi koncepció felülvizsgálata 

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Egészségügyi koncepcióját 1999-ben fogadta el a Képviselő-testület. Az 
Egészségügyi  koncepció  az  1995-1999-es  évekre  vonatkozó  helyzetelemzés  alapján 
meghatározott  célkitűzéseket,  fejlesztési  elképzeléseket  rögzítette.  Az  egészségügyi 
koncepcióval  mélységében  az  elmúlt  időszakban  nem  foglalkoztunk.  Ugyanakkor  fontos 
annak meghatározása, hogy egy település egészségügye a jövőben milyen irányba kell, hogy 
elmozduljon,  tehát  egészségügyi  koncepciót  kell  készíteni  és  elfogadni.  Új  koncepciót 
elfogadni viszont azzal együtt érdemes, hogy a régi egyes pontjainak teljesítését értékeljük. 

A  jelen  előterjesztés  I.  részében  az  Egészségügyi  koncepció  FEJLESZTÉSI 
ELKÉPZELÉSEK  megvalósulását  mutatja  be,  majd  az  előterjesztés  II.  felében  a 
jövőbeni fejlesztési irányelveket fogalmazzuk meg. Amennyiben a Képviselők elfogadják 
a  fejlesztési  irányelveket,  akkor  azok  kidolgozásához  a  civilek,  a  szakma,  az 
intézmények,  lakosság  véleményének  figyelembe  vételével  egy  későbbi  előterjesztés 
részeként dolgozzuk ki és mutatjuk be T. Képviselők-testületnek.

I. rész:
Fejlesztési elképzelések megvalósulása

• Az  egészségügy  szervezése  és  irányítása  állami,  önkormányzati  feladat.  Az 
önkormányzatnak  világosan  meg  kell  fogalmaznia,  hogy  mely  feladatokat  és  milyen 
színvonalon  képes  és  kész  fenntartani,  hatékony  működtetésében  közreműködni.  A 
városkörnyéki  önkormányzatokkal  olyan  együttműködési  megállapodások  megkötését 
kell  szorgalmazni,  amelyek  garanciát  is  jelentenek egyben arra,  hogy a  feladatellátást 
anyagilag is  finanszírozzák.  A megkötött  együttműködési  megállapodásokban foglaltak 
teljesülését  a  képviselő-testület  éves  rendszerességgel  értékelje.  A  Egészségügyi  és 
Szociális Bizottság a megállapodásokban foglaltakat folyamatosan kísérje figyelemmel, 
kérjen tájékoztatást az irányításban közreműködőktől.

A  városkörnyéki  önkormányzatokkal  nem  történt  együttműködési  megállapodás  a 
fentiekről. Csak a központi háziorvosi ügyeleti ellátás közös finanszírozására kötöttünk 
megállapodást,  melyet  minden  év  elején  az  átlag  lakosságszám  arányában  az 
Együttműködési Megállapodást módosítjuk. 

• Az önkormányzati irányító tevékenység hatékonyságának növelése érdekében szükséges 
olyan szakember /orvos/  foglakoztatása,  aki szakmailag is  partnere az egészségügyben 
dolgozó  orvosoknak,  egészségügyi  dolgozóknak.  Ez  az  alkalmazás  történhet 
részmunkaidős  foglalkoztatás  keretében,  vagy  az  egészségügyi  tanácsnoki  funkció 
bevezetésével.  Az  intézkedéstől  az  egészségügyi  önkormányzati  feladatellátás 
színvonalának további javulása várható.

Nem történt ilyen státus kialakítása.

• A háziorvosi ellátás területén a végső cél az, hogy az alapellátás minden orvosa vegyen 
részt  a  funkcionális  privatizációban.  Az  eddig  megkötött  privatizációs  szerződések 
tartalmát felül kell vizsgálni. A jogszabályi háttér rendeződésével egy időben meg kell 
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vizsgálni  a  teljes  privatizáció  lehetőségét.  Az  egész  privatizációs  szisztémát  olyan 
irányban szükséges elmozdítani, hogy a települési önkormányzat csak a törvényből fakadó 
mértékig legyen felelős a feladatellátásért. A vállalkozások igazi célja a kockázatviselés 
mértékének megnövekedésével  egy időben az  önállóbb,  hatékonyabb,  költségkímélőbb 
háziorvosi ellátás biztosítása.
A felnőtt háziorvosi körzetek számát egy körzettel szükséges megnövelni. Ezzel együtt a 
jelenlegi körzetek átrendezését el kell végezni.

A felnőtt háziorvosi körzetek számának a bővítése nem történt meg, így továbbra is 4 
felnőtt  háziorvosi  körzettel  (amely  valamennyi  funkcionális  privatizált)  rendelkezik 
Szentgotthárd Város Önkormányzata.
A funkcionálisan privatizált háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok valamint 
az  önkormányzat  között  fennálló  szerződések  felülvizsgálata  megtörtént,  amely 
keretében a Képviselőtestület az 50e/Ft-nál nagyobb értékű műszer, felszerelés cseréjét, 
pótlását, továbbá a minimum feltételekhez tartozó 50e/Ft feletti műszerek beszerzését, 
cseréjét  és  pótlását  nem  vállalja.  Amennyiben  a  minimum  feltételeket  szabályozó 
jogszabály módosul, az abból eredő kötelezettségek vállalását a Feleknek egyeztetni kell 
egymással.

• A szükséges gép, műszer és eszközpark biztosítása céljából készüljön egy 2003-ig szóló 
ütemterv az alapellátás és a szakellátás vonatkozásában. A tervet szakaszolva, évenkénti 
bontásban  szükséges  elkészíteni.  Ezáltal  elkerülhető  az  évközbeni,  tervezhetetlen,  a 
tartalékkeretet terhelő eszközbeszerzési igények ismételt jelentkezése.

A Rendelőintézet  tekintetében  szakmai  fejlesztési  terv  készült,  amely  tartalmazza  az 
alapellátás-  és  szakellátás  szükséges  gép,  műszer  és  eszközpark  beszerzésének 
ütemtervét. (az előterjesztés 1. sz. melléklete)

• A szakrendelő bővítésével a tárgyi feltételek adottak a megelőző, gyógyító munka végzése 
tekintetében. A szakmai előrelépés érdekében fejlesztésre szorul az urológiai szakrendelés 
(óraszám és szakrendelő) valamint a pszichiátriai szakrendelés. Távlatokban szükségesnek 
látszik  1  fő  gyermekpszichiáter  alkalmazása.  A  szakemberek  (szakorvosok) 
Szentgotthárdon  történő  letelepítésének  eredményeként  számottevően  emelkedik  a 
betegek minőségi ellátása, a fokozottabb törődés, a lakosság igényeihez jobban igazodó 
rendelési idő kialakítása. A koncepció megvalósításának időszakában erőfeszítéseket kell 
tenni,  meg  kell  oldani  1  fő  rheumatológus,  1  fő  sebész,  1  fő  szemész  szakorvosok 
letelepítését, s teljes munkaidőben történő foglalkoztatását Szentgotthárdon.

Urológia szakrendelés kialakítása megtörtént 2000- től  heti  10 órában ,majd 2007-től 
heti  12  órában  Pszichiátriai  szakrendelés  elindítása  megtörtént  heti  5  órában 
gyermekpszichiátert alkalmaztunk ebben a heti 5 órúban 2000 december 01-től 2003. 
június 30-  ig. A gyermekpszichiáter Budapestről járt le,  nem volt költséghatékony a 
rendelés.  Előnye  volt,  hogy  abban  az  időben  szünetelt  Szentgotthárdon  a  nevelési 
tanácsadó, így ezt az űrt pótolta.
Főállású rheumatológus, sebész és szemész teljes munkaidőben történő foglalkoztatása, 
letelepítése a városban nem történt meg Az ellátandó lakosságszám nem elegendő a heti 
30 órás rendelésekre. Jogszabály 10 000 lakosra állapít meg heti szakorvosi óraszámot ez 
az ellátandó 15 004 fő lakosságra vetítve
Szemészet: 21 óra
Rheumatológia: 22 óra
Sebészet: 22 óra
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• A tüdőgondozás szakfeladat ellátása 1999. novemberétől a Hunyadi úti szakrendelőben 
történik. A tárgyi feltételek megnyugtató és végleges rendezése érdekében 1 db komplett 
tüdőszűrő,  röntgen  berendezés  beszerzése  mielőbb  indokolt.  A  cél  megvalósulása 
érdekében  minden  pályázati  lehetőséget,  fejlesztési  forrást  meg  kell  ragadni,  s  ha 
szükséges,  közalapítvány  létrehozásával  is  elő  kell  segíteni  a  berendezés  mielőbbi 
beszerzését.

A tüdőszűrő berendezés cseréje nem történt meg. az Egészségügyi Minisztérium részéről 
két alkalommal is történt pályázati kiírás digitális berendezésre, de csak min. 40 000 főt 
ellátó tüdőgondozók pályázhattak.

• Az önkormányzati feladatellátás keretében működő egészségügyi intézmények (Bölcsőde, 
Rendelőintézet  Szentgotthárd,  Városi  Gondozási  Központ,  esetlegesen  a  későbbiekben 
létrehozandó intézmények) a mainál hatékonyabban működő gazdálkodásának elősegítése 
érdekében kis létszámú, de ugyanakkor gyors, a körülményekhez rugalmasabban igazodó 
gazdálkodó szervezet létrehozása indokolt. Egy új szervezet létrehozása többletköltséggel 
nem  járhat,  azt  úgy  kell  megoldani,  hogy  a  GAMESZ  jelenlegi  struktúrájának 
átszervezésével történjen. 

A GAMESZ 2003. évben megszűnt. Ezt követően Rendelőintézet és a Városi Gondozási 
Központ gazdasági szervezete a Polgármesteri Hivatal lett. A Bölcsőde pedig Alapítványi 
fenntartásba került. A bölcsőde 2010. július 01-vel a Játékvár Óvoda intézményegysége 
lesz.  

• A központi ügyelet szervezetileg túlhaladottá vált. Az önkormányzatnak érdeke, hogy a 
jelenleginél  korszerűbb,  a  térség  igényét  mindenben  kielégítő  ellátórendszert 
működtessen. Ez a működtetés történhet a Megyei Mentőszolgálat tevékenységébe történő 
bevonással,  vagy  erre  a  célra  szakosodott  egészségügyi  társaság,  BT szolgáltatásának 
igénybevételével. Célszerűségi, gazdasági számítások, költség-, haszonelemzések után ki 
kell  választani  azt  a  legcélszerűbb  formát,  amely  céljainknak  leginkább  megfelel.  Az 
ügyeleti  szolgálat  szervezésekor  célszerű  a  Szociális  Otthon  bevonása  is,  ahol  önálló 
ügyelet működik.

A mentőállomással  közösen  működtetett  háziorvosi  ügyelet  kialakítására  készült  egy 
tanulmány, melyben a Vas Megyei Mentőszolgálat működtetésre adott árajánlatot, mely 
a jelenlegit csaknem kétszeresen meghaladta, így azt a képviselőtestület nem fogadta el. 
Ezért az Önkormányzat kistérségi szinten működteti a központi ügyeleti ellátást. 

• A  Vas  Megyei  Rehabilitációs  Kórházban  tovább  folytatódik  a  gyógyászati  részleg 
rekonstrukciója.  Emellett  a  hotelrészleg  felújítása  reményeink  szerint  folytatódik.  A 
Rendelőintézet  és  a  Rehabilitációs  Kórház  együttműködésének  elmélyítése  érdekében 
célként  lehet  kitűzni,  hogy  a  rheumatológiai  szakrendelésre  limit  nélkül  fogadják  a 
betegeket.  Együttműködési  szerződés  megkötése  indokolt  a  rheumatológiai  és  az 
orthopédiai feladatok ellátása érdekében. A nappali kórházi ellátás biztosítása érdekében 
célszerű  a  megyei  és  a  városi  önkormányzat  között  olyan  tartamú  együttműködési 
megállapodás  megkötése,  amely  a  rászoruló  szentgotthárdi  lakosok  részére  bizonyos 
esetekben előnyt biztosít.

A limit  nélküli  betegfogadás kritériumát nem értelmezhető,  mivel,  a  rheumatológián 
előjegyzéssel történik a betegellátás, értelemszerűen annyi  beteg ellátása folyik,amennyi 
a rendelési időbe belefér. A rheumatológián végzett fizikotherápiás kezeléseken szabad 
kapacitás van. Együttműködési szerződés megkötése nem történt a Rendelőintézet és a 
Rehabilitációs Kórház között. 
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• Szentgotthárd  városban  az  önkormányzat  és  az  egészségügyi  intézmények  közös 
erőfeszítésének  eredményeként  meg  kell  oldani  a  helybeni  boncolás  (hullakamra) 
működtetésének optimális feltételeit. Jelenleg ezt a feladatot a Rehabilitációs Kórházban 
végzik. A boncolás feltételei a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonában 
is adottak. 
Meg kell vizsgálni azt, hogy a jövőben hol folytatódjon a boncolási tevékenység.

Az önkormányzat a temetőben szándékozott boncolásra alkalmas helyet kialakítani, de 
a  helybeni  boncolás  működtetése  finanszírozhatatlan  volt,  ezért  a  jelen  fejlesztési 
elképzelés nem valósult meg.

• A Rendelőintézet  és  a  Pszichiátriai  Betegek  Otthona  a  szakkonzíliumok  végzésében, 
valamint a beutaló-köteles rendelés ellátásában tudja az együttműködést elmélyíteni.
Főként pszichiátriai területen képzelhető el a további kapcsolatbővítés. Az együttműködés 
önkormányzati, intézményi szinten elmélyíthető még szakemberek közös letelepítésével, 
egyes  szakfeladatok  közös  ellátásával,  konferenciák,  tudományos  tanácskozások 
szervezésével stb.

A Rendelőintézet  önálló  szakellátásként  heti  5  órában  Pszichiátria  –  addigtológiai 
ellátást, illetve a gondozás keretében a pszichiátriai ellátást heti 12 órában működtet. A 
két intézmény között együttműködés nem valósult meg. 

• A  Gondozási  Központ,  valamint  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  és  a 
rendelőintézet pszichiátriai gondozója a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásában 
tartson  kapcsolatot  a  Szociális  Otthonnal,  mert  ott  lehetőség  van  napi  4-6  órás 
foglakoztatásra. 

A megváltozott  munkaképességűek  foglalkoztatása  jelenleg  a  rábafüzesi  volt  iskola 
épületben kialakított telephelyen történik. Itt a Főkefe Nonprofit Kft. 39 főt foglalkoztat 
napi 6-7 órás munkaidőben. A telephely kialakításához az Önkormányzat is hozzájárult. 
A Szociális Otthon csak a saját betegeinek biztosít foglalkoztatást.
 
• Az állam, az önkormányzat és az egészségügyi intézmények felelőssége mellett szükség 

van a civil, öntevékeny egészségvédő szervezek áldozatos, önként vállalt tevékenységére 
is.  A Városi  Vöröskereszt  a  véradások  szervezésével,  rendezvények  lebonyolításával, 
egészség-megőrzési programjával, valamint drogprevenciós programjával kapcsolódhat az 
egészségügyi koncepció célkitűzéseinek megvalósulásához. A Vöröskereszt szervezésében 
szükséges és indokolt egy diabetes klub létrehozása.

Diabetes  klub civil  (betegek)  kezdeményezésére  jött  létre  1999-ben  a  körmendi  és  a 
sárvári  diabetes  klub  gyakorlati  tapasztalatai  alapján.  A  Diabetes  klub  nem  a 
Vöröskereszt szervezésében működik a mai napig sem. A Diabétes Klub aktívan részt 
vesz lakossági szűrések szervezésében, programok lebonyolításában.

• A  Városi  Nyugdíjas  Klub  az  egészségmegőrzés,  az  időskorúak  problémáinak 
közvetítésével, rendezvények szervezésével, közös feladatok vállalásával járulhat hozzá a 
város egészségügyi helyzetének javításához.
Az Alkoholellenes Klub a káros szenvedélybetegek, a gyógyultak részére kínál hasznos 
életvezetési tanácsokat, programokat. Erősíti azt az érzést, hogy a gyógyultakra szüksége 
van a társadalomnak, az alkoholbetegség kellő akarattal és gyógyítással leküzdhető. 
Az  önkormányzat  a  civil  szervezetek  támogatásakor  anyagi  lehetőségei  függvényében 
vegye figyelembe és támogassa a civil szervezetek igényeit, segítse azokat célkitűzéseik 
megvalósításában. 
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Az eltelt időben jelentős változások történtek a civil szférában és az önkormányzat és 
a civil szervezetek közötti kapcsolatokban is. Létrejött a Civil Fórum ami sok civil 
szervezetet  fog  össze  és  e  fórumon belül  alakult  meg  az  egészségügyi  –  szociális 
szekció mely 11 tagból áll és rendezvények , előadások szervezésével aktív részese az 
egészségügyi munkának. A szekció tagjai: Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub, Magyar 
Vöröskereszt Területi Szervezete, Tótágas Közalapítvány, „Harmónia” Egészségvédő 
Kör, Plébániai Karitász, Diabetes Klub, Ifjú Természetjárók Baráti köre, Szociális 
Otthon Lakóiért Alapítvány, Egészségesebb jövőért Alapítvány, Galagonya Szívklub, 
Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásért Közalapítvány. Az Alkoholellenes Klub 
már nem működik. 
Az  Áht  15/A  §  értelmében  a  nem  normatív,  céljellegű,  működési  és  fejlesztési 
támogatások  keretében  nyújtott  az  önkormányzat  támogatást  néhány  civil 
szervezetnerk az elmúlt években. A Nyugdíjas Klub a programjaik megvalósítására 
2007.  évben: 100.-eFt-ot,  2008.  évben: 50.-eFt-ot,  2009.  évben: 30.-eFt  támogatást 
kapott. 
Az elmúlt években támogatást kapott a Harmónia Egészségvédő Kör, Vöröskereszt 
valamint a Karitász szervezete is. 

Összességében látható, hogy az eltelt időszak alatt is nagyot változott a világ. Amit akkor 
szükségesnek és elérhetőnek láttak a döntéshozók, az ma már sok esetben nem annyira 
hangsúlyos,  illetve  megvalósításának  nincs  is  esélye  illetve  nincs  is  jelentősége. 
Összességében ezzel az értékeléssel javasoljuk lezárni azt az időszakot és a továbbiakban 
a mai realitásokból és szükségletekből kiindulva kell új irányokat megfogalmazni.

II. rész 
Fejlesztési irányok

Az egészségügyi  ellátás  fenntartása  jelenleg évente mintegy 22  millió  forint,  amely a 
normatíván felüli költséget jelent az önkormányzat számára. A fenntartható fejlesztés és 
működtetés  érdekében  olyan  fejlesztések  megvalósítása  szükséges,  amelyek  vagy  a 
fenntartás költségeit csökkentik, vagy bevétel növelését teszik lehetővé. Összességében a 
meglévő  alap  és  szakellátások  színvonalának  megtartása  és  az  igényekhez  igazodó 
fejlesztése a kívánatos cél. Az alább következőket gondolatébresztőnek szánjuk és ezek 
kibontásával gondoljuk elfogadni Szentgotthárd új egészségügyi koncepcióját.

1. Egészségügyi intézményi épületek felújítása, korszerűsítése: 

− A Rákóczi úti orvosi rendelő épületgépészeti és építészeti korszerűsítése, lehetőség 
szerint megújuló energia alkalmazásával. 

− Szakorvosi rendelő korszerűsítése, megújuló energiával történő melegvíz és fűtés 
rásegítés lehetőségének kihasználásával.

− A Rendelőintézet Hunyadi u. 18. sz. alatti épület tetőterének kialakítása, mivel a 
tetőtér 1999-ben befejezetlen maradt. A tetőtérben orvosi rendelő kialakítása lenne 
célszerű, így a Rákóczi úti épületből az ideggondozó, ideggyógyászat áthelyezhető 
lenne  a  Hunyadi  útra.  A pszichiátriai  betegek  várója  a  tetőtérben  elkülönülten 
kialakítható lenne, és a szakellátások egy épületben működhetnének. A Rákóczi 

204



úton szabaddá váló rendelő a védőnői szolgálat részére napközben hozzáférhető 
lenne  a  terhes  anyákkal  való  négyszemközti  találkozást  biztosító  (a  49/2004. 
EszCsM  rendelet  4.  sz.  mellékletében  meghatározott)  tanácsadó  helyiségként. 
Jelenleg  a  háziorvosi  továbbképzések  idején  egész  napos  központi  háziorvosi 
ügyelet  működik.  Gondot  jelent,  hogy  napközben  melyik  privatizált  háziorvos 
rendelőjében működjön az ügyelet,  mert az ügyeleti időben központi háziorvosi 
ügyeleti  rendelőként  funkcionáló  rendelőben  pszichiátriai  –neurológiai  rendelés 
folyik.  A  tetőtér  fent  jelzett  részének  kialakítása  energetikai  szempontból  is 
hasznos lenne, jelen állapot jelentős hőveszteséget okoz.

2. Szentgotthárd  területén  található  egészségügyi  intézmények  közötti  együttműködés 
megerősítése, a párhuzamosan működő humán kapacitás és technikai eszközök jobb 
kihasználása érdekében.

3. A  szakellátás  finanszírozásának  megszervezése  a  szentgotthárdi  kistérség 
településeinek lakosságszám arányos részvétele mellett.

4. Egynapos  sebészeti  műtétek  bevezetésével  a  szentgotthárdi  lakosok  számára  új 
egészségügyi  szolgáltatás  nyújtása  válik  lehetővé.  Ezen  szolgáltatás  normatívája 
156.000.-Ft/fő, amely jelentősen növelheti a Rendelő bevételi oldalát. 

5. A szakrendelések piaci alapon történő nyújtása hazai és külföldi páciensek számára. A 
határmenti adottságok és az egészségturizmus lehetőségeinek kihasználása.

6. Lakossági  tudatformáló,  preventív  programok,  felvilágosító  előadások  szervezése, 
szűrővizsgálatok  lebonyolítása  az  intézmények,  civilek,  lakosság  bevonásával. 
Fokozott  figyelmet  kellene  helyezni  a  megelőzésre,  ennek a  feltételrendszerét  kell 
kialakítani az egészségügyben. 

7. Kapcsolatrendszer erősítése:

− Az  Önkormányzat  és  a  Rendelőintézet  közötti  kapcsolatrendszer  az  információ 
áramlás  a  szakmai  kontroll  kialakításával  megoldott,  de  a  háziorvosok  és  az 
Önkormányzat közötti rendszeres kommunikáció hiányzik.. A 306/2003. sz. határozat 
alapján a vállalkozó háziorvosok és a fogorvosok munkáját 2 évente bemutatjuk, de 
célszerű  lenne  kezdeményezni  legalább  félévente  egy  „tapasztalatcserét” a 
háziorvosok és az Önkormányzat között. 

− Az  Orvosok  szakmai  ellenőrzését  végző  ÁNTSZ-szel  nincsen  rendszeres 
információink arról, hogy az ÁNTSZ hányszor ellenőrzött, milyen hiányosságokat tárt 
fel..,

− Erősíteni  kell  a  betegek  és  az  Önkormányzat  kapcsolatát,  azzal,  hogy panaszládát 
helyezünk  ki  az  orvosi  rendelőbe,  vagy  kérdőíves  felmérést  végzünk  a  betegek 
megelégedettségéről,

− Erősíteni  kell  az  orvosok  és  a  lakosság  kapcsolatát.  Lehetőséget  kell  adni  az 
orvosoknak,  hogy  a  hivatali  honlapon  tájékoztathassák  a  lakosságot  a  szűrésekkel 
kapcsolatos  információkról,  egészségügyi  programokról,  rendezvényekről  illetve 
külön oldalt kellene biztosítani az egészségügy számára. Fontosnak tartjuk, hogy az 
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orvosok jobban kapcsolódjanak bele a város társadalmi életébe, vérkeringésébe, a civil 
szervezetekkel aktívabb kapcsolatot tartsanak fent. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és a Tárgyában 
dönteni szíveskedjen. 

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  Képviselő-testülete  az  Egészségügyi 
Koncepció felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést megismerte. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  Képviselő-testülete  az  Egészségügyi 
Koncepció  felülvizsgálatakor  megfogalmazott  „  II.  Fejlesztési  irányok”  részben 
foglaltakat 

„A” variáció: egy új egészségügyi koncepció alapjának elfogadja. 
„B” variáció:  egy új egészségügyi koncepció alapjának az alábbi kiegészítésekkel és 
módosításokkal fogadja el: …………………………………………………………….  
Az  új  egészségügyi   koncepció  elkészítésébe  azonban  be  kell  vonni  az  érintett 
intézményeket, az egészségügyben dolgozókat, a lakosságot, és a civil szervezeteket. 

Határidő: 2010. májusi testületi ülés
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt

                                             Jegyző
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1. sz. melléklet

Az alapellátás tárgyi, eszközös, műszeres  minimumfeltételei:

III.sz. háziorvosi körzet Rákóczi úti telephelyén a minimumfeltételeknek megfelelő műszerezettség. 
Tönkrement bútorzat cseréje  (íróasztal, szekrény, székek) 2003 évre  tervezve 51.000 Ft összegben
Határidő 2003. dec. 31.
Felelős : RI. Vezetősége
Teljesítve
Farkasfai háziorvosi rendelőben: bútorzat (műszerszekrény, székek, íróasztal, vizsgálóasztal) cseréje 
281.000,- Ft összegben
Határidő:  2005 .dec.31
Felelős. RI vezetősége
Máriaújfalui háziorvosi rendelőben: bútorzat (műszerszekrény, székek, íróasztal, vizsgálóasztal )  cseréje 
281.000,- Ft összegben  
Határidő: 2005.dec.31
Felelős: RI vezetősége
Az ügyeleti gépkocsi megkülönböztető jelzéssel történő ellátása, az ügyeletben résztvevő gépkocsivezetők 
PÁV alkalmassági vizsgájának letétele (jogszabályi minimumfeltételekben előírtak szerint). Az ügyeletet 
ellátó Mediügy  BT–vel 2004 évre szóló szerződés módosítása, miszerint a vizsga költségeit az 
alvállalkozó, a megkülönböztetett jelzés beszerelését a Rendelőintézet vállalja.
A megkülönböztető jelzés, ennek beszerelése és orvosi ügyelet felirat elhelyezése a gépkocsin: 185.744,- Ft
Határidő: 2004. június 30.
Felelős : dr. Mesterházy Mária és MEDIÜGY BT
Teljesítve

Ügyeleti szolgálat: hordozható EKG cseréje, mivel 
a  216/1998 NM. rendeletben előírt használhatósági ideje lejárt (10 év)
Hordozható EKG:   950 000 Ft
Határidő: 2004. dec.31.
Felelős: RI vezetősége
Teljesítve
A védőnői szolgálat  külön telefonvonallal való ellátása vált szükségessé, mivel egy fővonalról  kialakított 
mellékeken az ideggyógyászattal, ideggondozóval egymás munkáját akadályozta a foglalt telefon.
Új telefonvonal beszerelési költsége:12 000 Ft
Kihatásai a költségvetésre: havi 4.375,-Ft alapdíj,  évi  52.500,-Ft
Határidő: 2003. dec. 31.
Felelős: RI vetetősége
Teljesítve

Iskola-egészségügy: az  iskolavédőnő által használt számítógépre speciális iskola-egészségügyi szoftver 
telepítése:
Szoftver ára: 70 000 Ft
Határidő: 2003. szept. 1.
Felelős: RI vezetősége
Teljesítve

Foglalkozás -egészségügy: számítógéppel, nyomtatóval történő ellátása a módosított 
minimumfeltételeknek való megfelelés céljából
Számítógép, monitor, nyomtató értéke: 183.058,-Ft
Határidő: 2004. szept. 1.
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Felelős : RI vezetősége
Költségvetési kihatásai: foglalkozás-egészségügyi szoftvert a Rendelőintézetben  hálózatban működő 
Főnix egészségügyi informatikai rendszert karbantartó Béker- Soft cég térítésmentesen bocsátja 
rendelkezésre, a hálózatba kapcsolás és karbantartás havi költsége:
5.250,- Ft évi  63.000,-Ft
Teljesítve

Iskola-fogászat
Használhatatlanná váló  amalgámkeverő gép cseréje: 200.000,- Ft értékben
Határidő: 2003. jun.30.
Felelős : RI vezetősége
Fogászati kezelőegység turbinájának  ismételt javítása vált szükségessé 2002 és 2003 év elején. A javítási 
költségek a jövőben csaknem egy új turbina árát teszik ki, emiatt új turbina beszerzése mellett döntöttünk.
Értéke: 140 000 Ft
Határidő: 2003. jun. 30.
Felelős: RI vezetősége

A szakellátás tárgyi, eszközös, műszeres minimumfeltételei:

A minimumfeltételek módosításával szükségessé vált beszerzések:

Szemészet: Kritikus fuzios frekvenciavizsgáló eszköz a képernyő előtt dolgozók vizsgálatához:
143.750,-Ft
Határidő: 2004. május 31.
Felelős: RI vezetősége
Teljesítve

Lang féle stereoteszt a térlátás vizsgálatához
37.500,- Ft
Határidő: 2004. márc.31.
Felelős: RI vezetősége
Teljesítve

Tüdőgyógyászat: 
3 csatornás  EKG készülék cseréje (a meglévő 16 éves)
315.000,- Ft
határidő: 2006. márc. 31
Felelős: RI vezetősége  

Tüdőgondozó: ernyőképszűrő berendezés több mint 30 éves. Felújítással  a sugárvédelmi előírásoknak még 
megfelel, a Siemens cég 2003-ban és 2004.ben is elkészítette a röntgenberendezés időszakos 
felülvizsgálatát.
Rendszeres javításokra szorul, mely időnként a betegellátásban is fennakadásokat okoz.
Új ernyőképszűrő berendezés 20 M  Ft. Tekintettel, hogy az ország egész  ernyőképszűrő gépparkja 
hasonló korú és állagú, a minisztérium pályázat kiírását ígérte.
Határidő: 2008. dec. 31.
Felelős: fenntartó és RI vezetősége

Laboratórium:

Cobas.Mira kémiai automata óránkénti vizsgálatszáma a megnövekedett  laboratóriumi forgalom miatt 
hosszú távra nem biztosítja a naprakész laboratóriumi leletezést. A készüléket forgalmazó cégtől kért 
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ajánlat alapján minőségi csereként Hitachi  902 B nagyobb teljesítményű automatát  biztosítanak 8 MFt 
értékben, a régi készüléket azonos értékben visszaveszik.
Az új automatához  ioncserélő  berendezés beszerelése szükséges, melynek 
költsége: 382 823 Ft
Határidő: 2003.06.30.
felelős dr Mesterházy M.-dr  Hadarits Ferenc. 
Teljesítve

Centrifuga  (rendeletben előírt használhatósági ideje lejár)
800 000 Ft
Határidő: 2005 .dec. 31.
Felelős: RI vezetősége
Teljesítve

Rheumatológia: Használhatósági idő letelte miatt Diadinamic  és Uh  terápiás készülékek cseréje:
430 000 Ft
Határidő: 2005 .12.31.
Felelős: RI vezetősége
Nervostat, Nervostim készülékek cseréje: 
430 000 Ft
határidő: 2007. dec. 31.
Felelős: RI vezetősége

Belgyógyászat:
A meglévő 1 db. ambulans vérnyomás mérő monitor  a nagyszámú hypertonias betegek ellátásához nem 
elegendő, egy ABPM. beszerzése szükséges.
400 000 Ft
Határidő: 2006. jun.30.
Felelős: RI vezetősége

Használhatósági idő lejárta miatt 12 csatornás EKG készülék beszerzése
1 200 000 Ft
Határidő: 2006. dec.31.
Felelős: fenntartó és RI vezetősége
Nőgyógyászat 
Használhatósági idő letelte miatt  sterilizátor beszerzése .
300 000 Ft
Határidő: 2005. dec. 31.
Felelős: RI vezetősége

A működési engedélyek felülvizsgálata  kapcsán ahhoz, hogy jogszabályi változásokat követően 
Rendelőintézet Szentgotthárd továbbra is rendelőintézeti  besorolást kapjon a működési engedélyében, a 
radiológiai ellátásról közreműködői szerződést köt a Vas megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdővel.

Határidő:2004.06.01.
Felelős: dr Mesterházy Mária int.vez.főo.
Teljesítve

Az ellátás színvonalának növelése, növekvő igények kielégítése céljából tervezett  beruházások:
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Farkasfai háziorvosi rendelőbe:
1 tintasugaras nyomtató beszerzése 40 000 Ft értékben
Határidő: 2006. márc. 31.
Felelős: fenntartó és RI vezetősége

Máriaújfalui háziorvosi rendelőbe:
1 tintasugaras nyomtató beszerzése 40 000 Ft értékben
Határidő: 2006. márc..31
Felelős fenntartó és RI vezetősége

A III.sz. háziorvosi körzetbe 1 laptop  beszerzése, hogy a máriaújfalusi és farkasfai rendeléseken a 
betegdokumentáció és a betegek recepttel történő ellátása zavartalan és pontos legyen.
Értéke: 350 e Ft
Határidő: 2006. márc.31.
Felelős: fenntartó és RI vezetősége
Teljesítve

Laboratóriumban a vizsgálatok számának növekedése  miatt  
(1996-ban 47.369 vizsgálat,   2003-ban 160.249 vizsgálat)
1 haematológiai automata beszerzése:
8 000 000 Ft
Határidő: 2008. jún. 30.
Felelős: fenntartó és RI vezetősége
Teljesítve

Ultrahang: a vizsgálatok helyben történő elvégzéséhez, a beteget utaztatásának elkerülése  céljából 
cardiológai vizsgálófej beszerzése
2.906.250,-  Ft
Határidő: 2004 márc.31.
Felelős: fenntartó és RI vezetősége
Teljesítve

 Az  ESZCsM által meghirdetett súlyponti egységek klimatizálása pályázat megírása, fenntartó 
önkormányzattól önrész biztosításának kérése  500 000 Ft értékben.
Határidő:2003. dec. 22.
Felelős:  dr. Mesterházy Mária int.vez. főo.
A pályázat elnyerése esetén a kivitelezés szabályszerű lebonyolításáért minisztériumi jelentés megírásáért 
felelős: dr. Mesterházy Mária
Határidő: 2004. március 31.
Teljesítve

A Rendelőintézetben működő számítógépes hálózat hardver állománya fokozatosan elavulttá válik, ezek 
folyamatos cseréje céljából  (nyomtatók, monitorok, alapgépek)
2004. évben  150 000 Ft
2005. évben  250 000 Ft
2006. évben  300 000 Ft
2007. évben  300 000 Ft
2008. évben  350 000 Ft
Teljesítve
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2008-2009. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen beszámoló az Önkormányzat és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület között létrejött megállapodás 
azon pontja  alapján kerül  előterjesztésre,  amelyik  arról  rendelkezik:  az Egyesület  évente beszámol  a 
Képviselő-testületnek az előző évi működéséről. Szalainé Kiss Edina, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
elnöke egy részletes beszámolót állított össze a 2008-2009. évek vonatkozásában. 

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a beszámoló általános részét az alábbi pontok részletes kidolgozásával:
• az Egyesület bemutatása,
• a  Művészeti  csoportok  működése  -  Szentgotthárd  Város  Vegyeskara,  Szentgotthárd  Város 

Fúvószenekara, egyéb.
• a Fiatalok, mint célcsoport - a FIKUSZ feladata és tevékenysége,
• az Egyesület és a turizmus - az idegenforgalom városi és kistérségi szintű szervezése.

A  2.  sz.  melléklet havi  bontásban,  részletesen  tartalmazza  a  2008-2009.  évben  megszervezett 
programokat, a művészeti csoportok programjait, a tanfolyamok és szakkörök tevékenységét. 

Összességében valóban megállapítható, hogy az Egyesület az elmúlt években is teljesítette valamennyi, 
az  Önkormányzattal  szemben  vállalt  feladatát:  mind  a  kultúraszervezés,  mind  az  idegenforgalom 
fejlesztése  terén.  A vélemények  ugyan  eltérőek,  de  véleményünk  szerint  jó  helyen  van  ez  a  kettő 
tevékenység egy kézben – kisvárosi  szinten mindenképpen: a kultúra és az idegenforgalom nagyobb 
léptékben  mérve  is  szorosan  összefügg.  Mint  minden  szervezet  esetében,  itt  is  előfordultak 
természetesen  kisebb  hibák,  mulasztások,  de  ezek  –  az  Egyesület  tevékenységének  összességét 
tekintve – nem számottevőek. Az Egyesület ugyanakkor több szempontból is nehéz helyzetben van: az 
anyagi  vonatkozású  nehézségekről  az  elmúlt  időszakban  már  többször  beszámoltunk.  Ezen  a  téren 
továbbra sem megnyugtató a helyzet, erről a beszámolóban is olvashatunk. Bár történtek méltányolandó 
és  kézzelfogható  lépések,  véleményünk  szerint  azonban  az  igazi  megoldást  még  nem  sikerült 
körvonalazni – a magasabb önkormányzati támogatás várása semmiképpen sem tekinthető annak, és 
ezzel  az Egyesület  vezetése is tisztában van.  Más vonatkozásban sem szerencsésebb az Egyesület 
helyzete:  a  kihasználható  pályázati  lehetőségek  száma  folyamatosan  csökken,  szemben  a 
rendezvényszervezési- és épület fenntartási költségekkel. Szentgotthárd helyzete – a kultúraszervezés 
szempontjából - a földrajzi helyzete miatt sem előnyös: a kistérség jó részét államhatárok fogják közre. 
Ennek kapcsán egyelőre még megoldatlan feladat a Hármashatár térségének hatékonyabb kiaknázása – 
kultúraszervezés és idegenforgalom fejlesztés szempontjából mindenképpen. További nehézséget okoz 
az Egyesület számára, hogy a jelen gazdasági helyzetben az emberek érzékelhetően kevesebb pénzt / 
időt fordítanak művelődésre, kultúrára – Szentgotthárdon ez még talán a gazdasági helyzetre tekintet 
nélkül is nagyon így van. Az Egyesület már elindult azon az úton, amelyre a fentieket mind egybevetve 
szükség is van: „piacosít” és a kultúra-szórakozás közötti kapcsolatot tágabban értelmezi. Ez egy olyan 
általános  tendencia,  amelyet  véleményünk  szerint  lehet  jól  is  csinálni  –  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesület jól csinálja, sőt, várhatóan további lehetőségeket lesz kénytelen megragadni ezen a téren.
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Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni,  a  tárgyban  dönteni 
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
2008-2009. évi munkájáról készített beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
2008-2009. évi munkájáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítéssel fogadja el:…………………
……………………………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős:   Szalainé Kiss Edina elnök

Szentgotthárd, 2010. február 11.

        Dr. Gábor László
         irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. számú melléklet

PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET
2008-2009

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005. július 27-én alakult azzal a céllal, hogy a város Önkormányzatával 
kötött közművelődési megállapodás keretében végezze a város és a térség közművelődési feladatai, 2006-tól ez a 
turisztikával bővült.  Az egyesületet 27 alapító tag hozta létre.  2006-ban 33 tagja volt, míg 2007-ben 34 fő vett részt 
az egyesület működésében, 2008-tó 33 fő.  A Pannon Kapu Kulturális Egyesület megalakulását, mind a szakma, 
mind a város kétségekkel fogadta, de az elmúlt négy évben bebizonyítottuk, hogy a bizalomra rászolgáltunk, hiszen 
sikerült a város, sőt a kistérség kulturális és turisztikai életét felvirágoztatni.
    
Az  egyesület  munkáját  hét  tagú  elnökség  irányítja:  Az  elnökség  tagjai  rendszeresen  tartják  ülésüket,  ahol 
megtárgyalják és értékelik az előző időszak rendezvényeit, az elvégzett feladatokat, és megtárgyalják a következő 
időszak  programjait.  A  legnehezebb  feladat  minden  évben  a  csökkenő  támogatások  mellett,  a  költségvetés 
megtervezése és annak folyamatos ellenőrzése.   Az elnökség kritikusan, de objektíven látja a munkánkat, és sok jó 
ötlettel,  tanáccsal  látnak  el  minket.  Aktívan  részt  vállalnak  az  operatív  munkában  is,  sokszor  segítenek 
rendezvényeinken. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, évente legalább kétszer ülésezik.
  
Az Egyesület munkacsoportjának főállású munkatársai:  

• Károly Andrea - művelődésszervező
• Horváth Anita - művelődésszervező
• Ritóperné Dancsecs Rita - dekoratőr-szervezési asszisztens
• Virányi Balázs - technikus-gondnok
• Szalainé Kiss Edina - művelődésszervező, idegenforgalmi referens
• Szabó Ferencné - takarító

 A Látogatóközpont megnyitása után egy főt alkalmaztunk, alkalmi munkavállalói könyvvel, majd egy évre szóló 
határozott idejű szerződéssel, mint idegenforgalmi ügyintézőt. A 2009 évi költségvetés nem tette lehetővé, hogy újra 
idegenforgalmi szakembert alkalmazzunk, ezért a meglévő munkaszervezet látta el a turisztikai feladatokat is, és 
közmunkaprogram  keretében  az  Önkormányzat  segítségével  tudtunk  a  második  félévben  több  nyelvet  beszélő 
segítséget  alkalmazni.   Minden  kolléga  megfelelő  végzettséggel,  illetve  gyakorlattal  rendelkezik.  Folyamatosan 
képeztük magunkat az elmúlt évben is, tanfolyamokon, gyakorlati tréningeken, fórumokon. 

MŰVÉSZETI CSOPORTJAINK

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület két amatőr művészeti csoportot működtet: Szentgotthárd Város Fúvószenekara 
és  Szentgotthárd  Város  Vegyeskara.   Az  együttesekben  folyó  szakmai  munka  az  elmúlt  években  meghozta 
eredményét, mára mindkét együttes a megye kulturális életének elismert szereplőjévé vált. Mindkét együttes mögött 
az  elmúlt  években  szerveződött  egyesületek  segítik  munkájukat,  elsősorban  rendezvények  szervezésével,  de  az 
egyesületeknek jelenleg nem alapvető feladata az együttesek fenntartása. 

Szentgotthárd Város Vegyeskara:

Kórusvezető Zleovszki-Mayer Julianna.  Tagok száma 2008-ban:  34 fő.  Életkori  megoszlás tekintetében a  30 év 
felettiek meghatározó aránya a jellemző (30 fő), ebből 16 fő nyugdíjas. Nemek szerinti megoszlás tekintetében döntő 
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a hölgyek aránya, melynek következménye, hogy a szakmai munkát alapvetően befolyásoló szólamarányok nem 
kiegyenlítettek. A kórus az elmúlt év meghatározó részében heti egy alkalommal tartotta próbáit - csütörtökön) a 
zeneiskolában. (49 próba). Fellépések száma: 6.

 A hagyományos, évenként megrendezésre kerülő rendezvényeken (nyárköszöntő hangverseny, zene világna
pi kórustalálkozó, adventi hangversenyek) túl nagy szakmai kihívást jelentett a kórus tagjai számára Keserü 
Balázs: Szentgotthárdi Mise c. művének előadása a Barokk templomban. Az előadáson közreműködött a 
szombathelyi Szent Márton kórus Horváth Imre karnagy vezetésével.

 Október 9-11 között a kórus a szlovákiai Somorján vendégszerepelt a Szentgotthárd Énekegyesület anyagi 
támogatásával.

 A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a kórus részére 2009-ben 150.000.-Ft-ot biztosított rendezvényeik, uta
zásaik megvalósításához.

 A 2009.  október  3-án megrendezett  Zene Világnapi  kórustalálkozón az  Izolai  Férfikart  látta  vendégül  a 
PKKE által nyert 500.000.-Ft pályázat, valamint Szentgotthárd Város
Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottságának  külkapcsolati  keretének  (125.000.-Ft) 
segítségével.

2010. Tervezett fellépések:
 Április 24. Színház közös koncert a fúvószenekarral
 Május 1. 
 Június Nyárköszöntő hangverseny
 Október 2. Zene Világnapi kórustalálkozó szervezése
 Október 9. PKKE jubileumán való szereplés
 November-december: Adventi hangversenyek

Június  végére  várhatóan visszahívást  kap a kórus Izolára.   Az útiköltség biztosítására kell  megoldást  találnunk. 
Továbbra  is  fontos  feladat  a  tagok  toborzása,  elsősorban  a  férfi  szólamok  megerősítése,  melyet  az  elmúlt 
esztendőkben sajnos nem sikerült megvalósítani. A szakmai továbblépéshez nagy szükség lenne az új, fiatal, kottát 
ismerő énekesekre, mert különben szakmailag nem tud tovább fejlődni az együttes. 

Szentgotthárd Város Fúvószenekara:

Karnagy:  Rápli  Róbert.  A  csoport  történetének  legrangosabb  eseménye  2006-ban  volt:  a  Centenáriumi 
díszhangverseny, mely egyben a zenekar első önálló CD-lemezének bemutatója is volt. 2005. szeptember 1-től az 
együttes  több  mint  50  fellépésen  vett  részt.  A megye  legjelentősebb  fúvósfesztiváljainak  is  aktív  résztvevői. 
Kiemelkedő jelentőségű volt, hogy az Önkormányzat  anyagi támogatásával vendégül láthatták három napon át a 
németországi testvérváros Walldürn fúvószenekarát, valamint 3 csodálatos napot tölthetett el az együttes a szlovéniai 
Izolában. Nemzetközi kapcsolatok bővülését jelzi a szlovéniai Bakovci fúvószenakarával felvett kapcsolat is.
 
Próbák, célok: 2009 - mondhatjuk - a nyugalom éve volt a fúvószenekarnál. Annyi változás mindenesetre történt az 
előző évekhez képest, hogy némileg módosult a próbarend. Eszerint a keddi próbák egyórásra rövidültek, a pénteki 
nagyobb létszámú próbák pedig két és félórásra bővültek. Keddenként továbbra is megmaradt a lehetőség az egyéni 
foglalkozásokra, az új tagok felzárkóztatására, illetve az idősebb kollégák szinten tartására. A zenepróbák jellemzően 
fegyelmezetten és jó hangulatban folytak a karnagy által megálmodott éves menetrend szerint. A zenekar 2008-ban 
szép szakmai sikert ért el, amikor országos versenyen első helyezést szerzett. Legfőbb feladatuk, célkitűzésük ezért 
az elért minőség megtartása volt, ami szinte lehetetlen egy amatőr együttesnél, melyben a tagság - ha részben is - 
folyamatosan változik. A zenekari minőség fokmérője így mindig az adott produkció, fellépés lehet, s nem az út, 
amely  odáig  vezet.  2009  során  is  hullámzó  teljesítményt  nyújtott  a  zenekar  a  próbák  vonatkozásában.  Voltak 
időszakok,  amikor  alacsonyabb létszámmal  dolgozhattak,  az  év  folyamán viszont  több zeneiskolás  növendék is 
csatlakozott  az  együtteshez,  így  a  létszám  ismét  növekedett,  és  az  évfordulóra  hozzávetőleg  35  stabil  taggal 
számolhattunk. Mindazonáltal a létszámingadozás nem befolyásolta a fellépéseken nyújtott teljesítményt, azokra a 
zenekar mindig tisztességesen fel tudott készülni, ahogy a korábbi években is, miután a vállalt feladatokat igyekeztek 
hozzáigazítani a mindenkori lehetőségeikhez. 
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Szakmai  munka:  A  konkrétabb  szakmai  munkáról  szólva  érdemes  megemlíteni,  hogy  a  szólamarányok, 
hangszercsoportok összetételének változása mindig befolyásolja valamelyest a repertoárt, a darab- és stílusválasztást. 
Az  együttesben  2009-ben  lényegesen  megemelkedett  a  fafúvósok  száma  (klarinét,  fuvola,  szaxofon-család), 
arányeltolódás következett be a rézfúvókhoz képest. Eközben mindössze egy tenoros, egy baritonos és egy harsonás 
játszik a zenekarban, és a trombitákból is elkelne a bővítés. Emiatt előtérbe kerültek az olyan darabok, melyben a 
fafúvósok  szerepvállalása  nagyobb.  Mivel  a  fafúvósok  lágyítják  a  hangzást,  így  lehetővé  vált  az  árnyaltabb 
dinamikai játék is. Ezzel szemben a tavalyi repertoárba kevésbé lehetett felvenni népes rézfúvós karokat feltételező 
(harsonákra, vadászkürtökre, trombitákra stb. épülő) zeneszámokat. Szerencsére a kottatár széles, és szükség esetén 
tovább bővíthető a szokásos csatornákon, kapcsolatrendszeren keresztül, végső soron pedig átiratok is készíthetők.

Létszám: Akkor lehetnénk elégedettek, ha a zenekari állandó létszám 45-50 fős lenne. (Volt már ilyen 2006 körül). 
Ez szinte korlátlan darabválasztást és állandó koncertzenekari hangzást tenne lehetővé, mindamellett  növelné az 
elvállalható  fellépések  számát  is,  ami  adott  esetben  az  egyesületi  bevételeket  is  gyarapítaná.  A  zenekari 
létszámbővítésnek azonban komoly akadálya, hogy a zeneiskolai hangszeres képzés rendkívül rapszodikus; egyes 
hangszerekből  már-már  túlképzés  van,  míg  más  hangszereken  csak  elvétve,  vagy  egyáltalán  nem  tanulnak 
növendékek. A fúvózenekar hosszú évek óta szenved attól, hogy a zeneiskolában nincs harsonaoktatás, és a tubát, 
baritont, tenorkürtöt is csak elvétve választják a növendékek. A trombita és ütőoktatásnál tapasztalható növekedési 
tendencia, de annak gyümölcsét még kevésbé élvezi a zenekar. A problémára számos alkalommal felhívta a fúvós 
zenekar karnagya az iskolavezetés figyelmét, de ez önmagában még nem megoldás. Ugyanakkor azt el kell ismerni, 
hogy  a  fafúvós  utánpótlás  tekintetében  a  zeneiskola  megfelel  annak  az  elvárásnak,  amit  az  önkormányzat  is 
határozottan  megfogalmazott  az  intézmény  felé,  ti.  hogy  a  zeneiskola  elsődleges  feladata  a  fúvószenekar 
utánpótlásának biztosítása! Természetesen nem csak a zeneiskolától várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak az 
együtteshez: sikerült régi zenészeket is visszacsábítani a zenekarba, ha nem is nagy számban. Sajnos a megélhetésért 
folyó állandó küzdelem a felnőttek esetében sokadik helyre sorolja az aktív egyesületi munkát, ez ellen nincs mit 
tennünk. 

Repertoár: A zenekar 2010 áprilisában a zenészbál keretében koncertet ad, melyen bemutatja új műsorát. A 2009-es 
év második felében lényegében ezt az új repertoárt tanulták. A műsor meglehetősen színes, Strauss polkák, Gershwin 
egyveleg, modern koncert darabok, filmzenék, Beatles slágerek egyaránt szerepelnek benne, alapvetően a közönség 
igényes  szórakoztatását  és  a  zenekari  tagság elvárásait  szem előtt  tartva.  Időközben előkészítettük  az  egyesület 
kiadásában szintén áprilisban megjelenő koncert válogatás CD anyagát is (stúdió utómunkák, borítóterv stb.). Az 
együttes emellett  folyamatosan műsoron tartotta és tartja a rendezvényeken (ünnepség, koszorúzás, temetés stb.) 
játszandó standard darabokat, illetve a majálisokon, térzenéken, fúvóstalálkozókon előadandó „örökzöldeket”. 

Hangszergondok: Újabb gondként jelentkezett a hangszerellátás a klarinétosok esetében. A klarinét szólam létszáma 
5 fővel nőtt az év során, ez igen örvendetes, ám sajnos nem tudtunk minden új tagnak hangszert biztosítani, és a 
zeneiskolától sem tudtunk kölcsönhangszert kérni a magas tanulói létszám miatt. Az is bizonyosnak látszik, hogy az 
együttes  szűkös  költségvetéséből  nem  lesz  mód  a  későbbiekben  sem  hangszert  vásárolni.  (Az  újabb  zenekari 
formaruhák biztosítása szintén anyagi terhekkel jár.) A zenekar 2009-ben megkurtított költségvetése a legkevésbé 
sem járul hozzá a szakmai munka sikerességéhez. Összegzésként megállapítható, hogy többszörös ellenszélben telt a 
tavalyi  esztendő  (szűkített  egyesületi  költségvetés;  karnagyi  tiszteletdíj  csökkentése,  a  makrogazdaságból,  a 
társadalomból  átszivárgó  problémák  és  azok  ellenhatásai  az  amatőr  művészeti  mozgalomra;  akadozó 
zenészutánpótlás;  hangszergondok),  mégis szinten maradt  a zenekar,  egyúttal sikerült  elérni,  hogy a közönség a 
nehézségeinkből mit sem érzékelt. - Egyelőre.    

2010. Tervezett fellépések:  
 A hagyományos szentgotthárdi rendezvényeken kívül a tervek és előzetes meghívások alapján a zenekar a 

következő fesztiválokon vesz részt:
 Június 20. Győr
 Augusztus 7. Szombathely
 Augusztus 20. Körmend
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 Szeptember 25. Kőszegi Szüret.
 A Szentgotthárdi Történelmi Napok keretében augusztus 1-jén rendezzük meg a hagyományos fúvószenekari 

találkozót. Az idei évben a 24 város szövetsége pályázatban résztvevő városok együttesei közül 5 zenekart 
látunk vendégül.

 Április 24-én újabb színházi koncerten mutatja be az együttes új műsorát. A koncertet követően kerül sor a 
Széchenyi I. Ált. Iskolában a zenész bálra, melyet A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvánnyal, az Énekegye
sülettel, valamint a PKKE-vel közösen szervezünk. 

 A bálból befolyt bevétel egy részét a zenekar új CD-jének kiadására, másik részét pedig a hangszerellátottság 
javítására tervezzük felhasználni.

 A zenekart május 1-jén, augusztus 20-án és Október 9-én, a PKKE jubileumi ünnepségén hallhatja még a vá
ros lakossága.

 A fellépések még közel sem teljesek, mivel a felkérések folyamatosan érkeznek az együttes számára. El kell 
azonban mondani, hogy a gazdasági válság ezen a téren is erősen érezteti hatását, kevesebb külső felkérés ér
kezik a zenekar számára. 

Nagyon  büszkék  vagyunk  csoportjainkra,  színvonalas  munkájára.  Rápli  Róbert  és  Zleovszki-Mayer  Julianna 
lelkiismeretesen végzik  munkájukat,  ők a  lelkei  és  motorjai  csoportjaiknak.  Több kitűntetéssel  ismerték  már  el 
értékteremtő, értékőrző tevékenységüket.

Ezeken  a  csoportokon  kívül  a  további  szakköröknek,  kluboknak,  civil  szervezeteknek  adunk  helyet,  nyújtunk 
számukra segítséget.  Többen közülük fellépéseikkel a városi rendezvényeket is színesítik.  Például a nyugdíjasok 
Rozmaring Tánccsoportja, a Békefi Antal Népdalkör, Rock and roll klub, az Enjou Táncklub, illetve a hastáncosok és 
az újra éledő mazsorett klub.  De még helyet adunk a következőknek is: kondicionáló torna, Egészségklub, Harmónia 
Klub, Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete, Nyugdíjas Klub stb. 

Sok  tervünk  volt  a  2008-as  és  2009-es  évre,  melyeket  közt  szerepelt,  hogy  megfelelő  és  kulturált 
munkakörülményeket tudjunk biztosítani, és, hogy a hozzánk érkező vendégeket is méltó körülmények között tudjuk 
fogadni. Felújítottuk a volt igazgatói irodát és a nagy irodát és a számítógéptermet. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
FIKUSZ helyiséget  is  sikerült  „újravarázsolni”  pályázati  forrásból  és önerőből.  Járólapoztunk,  kifestettünk,  új  a 
fiatalok igényeinek megfelelő bútorzatot vásároltunk, póker, csocsó, társasjátékok, tv, számítógépek stb. szolgálják a 
fiatalokat.  A  Színházban  is  több  infrastrukturális  beruházás  valósult  meg,  nagy  része  a  CHIRON  pályázat 
segítségével, de önerőre is szükség volt. Így elkészült a Látogatóközpont, valamint a hozzá kapcsolódó aula részben 
az  álmennyezet  cseréjével,  felújításával  (korszerű  világítás  és  kiállítási  sínek,  festés,  tükörcsere  stb.)  a  Városi 
Galéria. Az épület homlokzatára kikerült  a Turisztikai Információs Központ felirat, illetve megújult és átkerült a 
Színház felirat. A Színházban a földszinti előtér és folyosó tisztító festését is elvégeztük.            
       
Szervezetünk célja,  hogy a belső és  a  külső környezetünk felé  folyamatos  és  világos  kommunikációs formákat 
alakítsunk  ki,  hiszen  munkánk sikerének  alapja,  hogy  információink  eljussanak  a  külvilág  felé,  hozzánk  pedig 
visszaérkezzenek a célcsoportjaink véleménye. Ebben a munkában fontos stratégia: megnyerő arculat,  jó hírnév, 
rólunk  alkotott  kedvező  kép  kialakítása.  Ennek  első  lépéseként  elkészítettünk  egy  logót,  amely  formájában, 
színvilágában  jól  megkülönböztethető  szimbólum,  amely  a  márkajelünké  vált,minden  lehetséges  fórumon 
megjelenítetjük, hogy a közönség már megszokta, felismeri és azonosítja a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel. 
Minden kolléga számára logóval ellátott névjegykártya készült. Készítettünk szintén logóval ellátott levélpapírt, és 
borítékot is. Mind a piaci, mint a civil szférában lévő partnereinkkel, tagjainkkal folyamatos kapcsolatot tartunk. A 
következő  „eszközöket”  használunk  az  információ  átadása  érdekében:  Plakát:  ezeket  minden  rendezvény  előtt 
dekorosunk készíti  el  saját  technikai  eszközeinkkel,  de  ha  pályázati  erőforrás  lehetővé  teszi,  akkor  nyomdában 
készítetünk, és minden lehetséges hirdetőtáblára elhelyezzük Szentgotthárdon, de a térségben is. Ad-hoc kiadványok: 
színes  műsorajánló  kiadására  nagy  rendezvények  alkalmával  van,  pályázati  erőforrásból.  Havi  programajánlót 
jelentetünk  meg,  amit  szintén  mi  saját  magunk  készítünk.  Honlap:  Honlapunk  (www.pannonkapu.hu),  amin 
bemutatjuk szervezetünket, csoportjainkat, feladatainkat, programjainkat, honlapunk elérhető Szentgotthárd hivatalos 
honlapjáról. Több kritika érte honlapunkat, hogy nem elég színes és informatív, ezen a jövőben változtatni fogunk. 
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Nehéz  kimozdítani  az  embereket  a  rendezvényekre,  ezért  próbálkozunk formabontó  reklámozási  lehetőségekkel 
Például retro partira: hangosbemondó, egyedi bábuk farsangra stb. 

Az egyesület feladata a város közművelődési feladatainak és programjainak szervezése, lebonyolítása, irányítása. 
Feladataink  végzése  során  bekapcsolódik  Szentgotthárd  és  kistérsége  kultúrával  kapcsolatos  terveinek, 
koncepcióinak  kidolgozásába  és  végrehajtásába.  Figyelemmel  kísérjük  munkánk során  városunk lakossága és  a 
településen működő civil szervezetek igényeit. Segítjük kulturális, művészeti csoportok munkáját és ösztönözzük új 
csoportok  létrejöttét.  Nyitottságunkkal  új  kulturális  értékeket  hozunk  létre,  segítjük  azok  megőrzését  és 
közvetítésüket.  Szorosabb kapcsolatokat  próbálunk kiépíteni  a  nemzetiségi  szervezetekkel  a  nemzetiségi  kultúra 
megőrzése érdekében. Közreműködünk az emberek kulturális vonatkozású igényeinek feltárásában, az önszerveződő 
csoportok  fejlesztésében,  valamint  különböző  programokat  szervezünk  a  turizmus  erősítésére.  Így  színházi-és 
koncert  előadásokat,  valamint  képző-,  népművészeti-  és  fotóművészeti  kiállításokat.  Továbbá  a  város  kulturális 
nagyrendezvényeinek  megrendezése  is  a  mi  feladatunk,  oly  módon,  hogy  a  már  meglévő  rendezvények  (pl. 
Szentgotthárdi Történelmi Napok, Karácsony Határok Nélkül, Városházi Esték), a városi ünnepek  (Szent István napi 
rendezvények, május 1., március 15., október 23.), a visszatérő Pedagógus Nap, Semmelweis nap, Magyar Kultúra 
Napi  ünnepségek  is  mindenkor  megszervezésre  kerüljenek.  Feladatunk  kulturális  találkozók  szervezése  a  helyi 
intézmények, civil szervezetek, az itt élő nemzetiségek, valamint a testvérvárosi csoportok bevonásával; szakkörök, 
tanfolyamok  szervezése  és  a  működésükhöz  szükséges  közösségi  színtér  biztosítása;  szoros  együttműködés  az 
idegenforgalmi  színtér  szereplőivel,  a  város  civil  szervezeteivel,  intézményekkel,  vállalkozókkal,  a  kistérség 
önkormányzataival,  ausztriai  és szlovén kulturális  szervezetekkel,  a  szomszédos kistérségekkel.  Azzal  az  anyagi 
háttérrel,  amivel  az  egyesület  rendelkezett,  a  lehető  legmegfelelőbb módon gazdálkodtunk,  és  a  lehetőségekhez 
mérten minden esetben a legigényesebb programokat kínáltuk. 

A szakmai  munka  színvonalának  megtartása  megkívánja,  hogy  folyamatosan  képezzük  magunkat.  Erre  egyre 
kevesebb  lehetőségünk  adódik,  hiszen  nehezen  tudjuk  a  forrásokat  biztosítani  erre  a  célra.  Ennek  ellenére  a 
következő továbbképzéséken, szakmai napokon vettek részt a munkaszervezet tagjai: 

 megyei szakmai napokon való részvétel
 részvétel a Magyar Népművelők Egyesülete Vándorgyűlésén
 A Vas  Megyei  Civil  Szolgáltató  Központ  által  indított  Vas  Megyei  Civil  Szervezetek  fejlesztése  című 

projektben való részvétel
 Módszertani képzés ifjúságsegítőknek a közösségfejlesztés témakörében, Szombathely
 Hálózati tanulmányút- Szombathely- Csepreg
 IX. település és Ifjúsága Konferencia, Budapest
 . Csapatépítő, outdoor tréning a gyöngyösfalui Holdfényligetben, kaland- és élményparkban
 megyei szakmai napokon való részvétel
 német, angol nyelvű képzés
 turisztikai szakmai napok

Áttekintve a Pannon Kapu Kulturális Egyesület költségvetése ingatag alapokon áll. Az egyesület adósága évről-évre 
növekszik, annak ellenére, hogy számos intézkedést tettünk azért, hogy bevételeinket növelni tudjuk, illetve, hogy 
kiadásainkat  csökkentsük.  Egyesületünk  az  elmúlt  években  is  folyamatosan  növelte  a  bevételeit,  költségeket 
csökkentette. Például elvontuk a 13. havi fizetést, befagyasztottuk a béreket, a művészeti csoportjaink támogatását, 
karvezetők tiszteletdíját  csökkentettük, a  rendezvények költségeit  minimumra csökkentettük, a  jegyárakat,  illetve 
ingatlanbérleti díjakat növeltük. Szolgáltatási palettánkat is növeltük pl. kereskedelmi tevékenység, csoportkísérések 
stb. Az energia költségek csökkentésre is több intézkedést tettünk pl. a színházban csak rendezvények esetében van 
normális fűtés, különben csak temperáló fűtés működik. A gazdasági válság is súlyosan érinti gazdálkodásunkat, 
hiszen  a  korábbi  jelentős  szponzori  támogatások  szinte  teljesen  megszűntek,  az  épületek  fenntartási  költségei 
folyamatosan növekednek, az Önkormányzat által nyújtott támogatás is folyamatosan csökken, az együttműködési 
megállapodásban  foglaltak  ellenére.  Az  emberek  ebben  e  helyzetben  elsősorban  a  megélhetéshez  feltétlenül 
szükséges  javakat  részesítik  előnyben,  művelődésre,  szórakozásra  sokkal  kevésbé  áldoznak.  Ennek  ellenére  az 
Önkormányzattal  kötött  megállapodásban  vállaltakat  teljesítettük,  ami  különösen  fontos  a  városban  a  civil  élet 
virágzik,  mely  nagyban köszönhető  annak a  döntésnek,  hogy ezen  a  civil  szervezetek  ingyen használhatják  az 
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épületeinket, szolgáltatásainkat és szakmai segítséget is nyújtunk számukra. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, 
hogy az összes feladatot zökkenőmentes ellátásához, mint pl. az épületek fenntartása, 5 előadásból álló színházbérlet, 
színházbérlet, ifjúsági klub stb. az  Önkormányzattól évente kb. 35 millió forint működési támogatás lenne az ideális. 

A FIATALOK, MINT CÉLCSOPORT
          
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület legfontosabb célcsoportja a gyermekek és a fiatalok. Elsődleges feladatunknak 
tekintjük, hogy „elérjünk” hozzájuk rendezvényeinkkel, lekössük őket, hasznos időtöltést nyújtsunk számukra. 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  célozzuk 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 ház, az irodánk nyitva tartásával, tehát minden nap 
(szerdák 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 fejlesztettük a FIKUSZ eszköztárát, illetve igyekeztünk 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 zugot 
alakítsunk  ki  a  fiatalok  számára,  ahol  jól  érzik  magukat,  amely  fiatalos,  hangulatos  és  eszközei,  berendezései 
megfelelnek a kor és a mai ifjúság igényeinek. A csökkentett támogatási összegből beszerzett számítógépen és a már 
meglévő  gépeken  biztosítjuk  a  fiatalok  számára  az  interneten  keresztül  az  információhoz  jutást,  linkajánlóval, 
valamint  LOGO Hálózati  Tagként  adatbázissal,  ezen  kívül  különböző prospektusok,  szóróanyagok is  a  fiatalok 
rendelkezésére  állnak  meghatározott  témakörökben.  A  komfortérzetük  javítása  érdekében  színes  ülőzsákokat 
szereztünk  be,  a  játékeszközeinket  pedig  darts-sal,  csocsóval,  pókerszettel  fejlesztettük,  a  filmdélutánok 
beindításához pedig egy nagy képernyőjű tv-t vásároltunk. A régi, dohos szőnyegpadlót padlóburkolatra cseréltük, 
amely egy pincében sokkal megfelelőbb. A falak új színt kaptak, hogy minél világosabb legyen a helyiség. 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 Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  is  igénybe  vette,  veszi  a 
FIKUSZ szolgáltatásait,  hisz  2008-ban  már  második  alkalommal  a  klub  volt  az  állandó  színhelye  a  hátrányos 
helyzetű gyermekek részére hirdetett napközis táboruknak. A nyitás óta a SZentgotthárdi Ifjúsági Fórum (SZIF) is a 
FIKUSZ-ban  tartja  havonként  Üléseit.  Segíteni  szeretnénk  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. Mi ehhez nyújtunk ötleteket programjainkkal. A programok mellett lehetőséget biztosítunk 
arra,  hogy  ha  megtisztelnek  bennünket  bizalmukkal,  személyes,  nem  szívesen  elmondott  problémáikat  is 
megoszthatják velünk – titoktartás  és az anonimitás mellett  -,  így annak megoldásához segítséget  is  kaphatnak. 
Fontos elmondanunk: A FIKUSZ elsősorban a fiatalok helye, az hogy mi történik benne, jórészt rajtuk múlik! Itt 
azonban meg kell  jegyeznünk, hogy 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 olvasnak, viszont napi 2-3 órát töltenek a tévé előtt, hétvégén pedig közel 4 órát. Cél az, hogy a FIKUSZ 
működtetésével és annak szolgáltatásaival (egyéb kulturális és idegenforgalmi tevékenységünk mellett) az ifjúság 
találja meg helyét a városban, minél alacsonyabb mértékű legyen az elvándorlás, ne az utcán kallódjanak a fiatalok. 
Ez egy lehetőség arra, hogy feltalálják magukat.  A programok szervezésébe és a FIKUSZ összes szolgáltatásba 
bevonjuk a fiatalokat, sokszor mi magunk a háttétbe maradunk és inkább csak animátori szereppel bírunk 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. 
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2008, 2009-ben a FIKUSZ-ban megvalósult programok:
 2008.  január  17.:  Tanulj  itthon,  maradj  itthon  –  tanulási  fórum,  mely  során  Szentgotthárd  két 

középiskolája  mutatkozott  be,  powerpointos  vetítéssel  egybekötve,  a  város  és  a  kistérség  8. 
osztályosainak

 2008. március 10.: Alkohollal, vagy anélkül? - fórum, beszélgetés egy gyógyult szenvedélybeteggel a 
szombathelyi RÉV-vel, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve

 2008. április 22.: Hivatalos megnyitó
 2008. április 28.: MMIK Drog'Art Színpad: Miért című előadása, improvizációs játéka – mentálhigiénés 

szakember segítségével a gotthárdi fiatalok újrajátszották a mű szereplőivel a jeleneteket
 2008. június 4.: Gimnáziumi osztály klubdélutánja
 2008. szeptember 24.: MMIK LOGO megyei hálózatai találkozó
 2008. október 30.: Filmklub: Tímár Péter: 6:3, avagy  játszd újra Tutti
 2008. november 6.: Zenésznek lenni- beszélgetés, három, kiváló, szentgotthárdi zenésszel
 2008. november 13. : Filmklub: Emir Kusturica: Macskajaj
 2008. november 27. : Quentin Tarantino: Ponyvaregény
 2008. november 28. : Pingpong verseny a Polgármesteri hivatal és a diákok között
 2009. február 2.  - LOGO Hálózati tanulmányút- megyei ifjúsági szakemberek találkozója
 2009.  február  19.  MMIK  LOGO  Drog  Art  Színpad  Csengettyű  című  előadása  középiskolásoknak 

Helyszín: Színház
 2009. február 28. Pókerverseny 
 2009. március 21. - Pókerverseny - döntő
 2009. március 31. - Kistérségi ágazatközi szakmai találkozó 
 2009. április 16-24. - Mini military kiállítás, rendhagyó történelem órák, kiállítások- Együttműködők: 

Nyitra Utcai ÁMK, Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság Toborzó- 
és Érdekvédelmi Iroda

 2009. október 16. Grazi tanulmányút a hálózati pontok fiataljai számára
 2009. november 27. Regionális szakmai napon való részvétel, Szombathely
 2009. december 8.  -  Felsőoktatási tájékoztató a Nyugat-Magyarországi Egyetem közreműködésével. 

Helyszín: Színház

A FIKUSZ-ba szervezett programokon kívül, természetesen a 2008. és 2009. évben is rendeztünk számos más, olyan 
külső programot, amely nekik, értük, sokszor az ő közreműködésükkel és az ő ötleteik révén valósult meg. Ilyen 
rendezvény volt a  farsang  a Kihívás Napja, a  Szentgotthárdi Ifjúsági Nap, a  Retro Parti. a  Hopplá Könnyűzenei 
Fesztivál a Tökparti.

EGYESÜLETÜNK  ÉS A TURISZTIKA

2006-ban Egyesületünk feladatainak köre az idegenforgalom városi és kistérségi szintű szervezésével bővült, hiszen 
például  a  kulturális  turizmus  szókapcsolat  többet  takar,  mint  a  városba,  kistérségbe  érkezők  kulturális 
rendezvényekre való invitálása, mellé kell rendelni más jellegű fejlesztéseket is. Pl: infrastuktúra, környezetvédelem, 
szálláshelyek és vendéglátóhelyek kapacitásának, minőségének fejlesztése stb. A kultúra és turizmus kölcsönösen 
generálják  egymást,  hiszen  a  turizmus  segít  meggátolni  értékeink  pusztulását,  középpontba  kerül  általa  a 
népművészet, és segíthet eltartani a kulturális intézményeket, hiszen a kulturális élet elég látogatót vonz, akkor a 
helyi múzeumok, fesztiválok, rendezvények látogatottsága nő. Így Egyesületünk az idegenforgalom felvirágoztatását 
is a zászlajára tűzte a kultúra mellett, sőt egymás szolgálatába állítva.   Szentgotthárd városa a nehéz gazdasági 
helyzetből kitörési pontként a turizmus fejlesztését jelölte meg. Egy város és térsége csak abban az esetben lehet 
azonban sikeres,  ha a tudatos fejlesztést választja, és az Önkormányzat felvállalja az iránymutatást, és  van egy 
szervezet, amely pedig a turizmus területén tevékenykedők koordinálását, informálását végzi. Ennek a munkának 
jelentős alapját képezi a 2005-ben elkészült  Idegenforgalmi Koncepció, amelyben megtalálható Szentgotthárd és 
térsége vonzerőleltára, SWOT –analízis és megmutatja az idegenforgalmi piac lehetséges útjait.  Azonban sok munka 
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áll még előttünk, hogy vendégeket csábíthassunk a városba és megfelelő programokat, szolgáltatásukat nyújthassunk 
részükre. A városnak jelentős plusz kiadást jelentene, ha a turisztikai élet szervezésére egy újabb, önálló szervezetet 
hozna  létre  szervezetünk  rendelkezünk  a  megfelelő  tárgyi  feltételekkel,  kreatív  humán  erőforrással, 
rendezvényszervezésben pedig a legnagyobb gyakorlattal és széles ismeretségi körrel. A város és térsége turisztikai 
életének  koordinálása  teljesen  új  kihívást  jelentett  egyesületünk  életében,viszont  térségünk  szempontjából  a 
fenntartható  turizmus  kialakítása  létkérdés,  hiszen,  mint  már  említettem ez  jelentheti  a  kiutat  nehéz  gazdasági 
helyzetből. Az idegenforgalom piacán pedig Szentgotthárd szinte teljesen ismeretlen „fogalom volt, sőt nekünk itt 
élőknek is hihetetlennek tűnt, hogy a turizmus, mint megélhetési forrás, egy LEHETŐSÉG.

Ezeknek a korlátoknak a legyőzése volt az első és legfontosabb feladatunk, aztán a kistérségben a turizmus helyi 
fejlődésének beindítása, az idegenforgalom térségi rendszerének kiépítése, a partnerkapcsolatok felkutatása, közös 
turisztikai termékek létrehozása, közös értékesítés, közös termék kialakítása, a marketingterv kidolgozása. Az eddig 
kiaknázatlan, vagy csak részben kiaknázott kincsek feltárása, csomagba rendezése.
 
Az  Idegenforgalmi  Intézkedési  Terv  az  idegenforgalmi  koncepció  végrehajtásához  szükséges  teendőket  öt 
intézkedési csoportra bontotta, egyesületünk ezen elvek mentén végezte turisztikai feladatait: 

1.) Az idegenforgalom szervezeti hátterének megteremtése:  

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület, mint turisztikai szervezet, a Látogató Központ kialakítása, működtetése
 „Idegenforgalmi  Konzultációs  Fórum”  összehívását  elvégeztük,  azt  életben  próbáljuk  tartani. 

Kapcsolatokat  ápolunk  a  térségben  lévő  szállásadókkal,  vendéglátósokkal,  turisztikai  szolgáltatást 
biztosítókkal (lovaglási lehetőséget, kerékpárkölcsönzést biztosítókkal, vízi-túrát szervezőkkel, a Gotthárd 
Spa & Wellness termálfürdővel. Tehát koordináló szervezetként működünk mindazon szervezetekkel, akik 
Szentgotthárdon és a térségben a turizmussal foglalkoznak, folyamatos kommunikációt alakítunk ki velük, 
kölcsönösen tájékoztatva egymást programjainkról, szolgáltatásainkról. 

 A CHIRON - Szentgotthárd a Magyarországi barokk út kapuja projekt egyik elemeként megvalósult a Szín
ház épületében a Turisztikai Információs Központ (Visitorcenter) kialakítása, valamint a hozzá kapcsolódó 
aula részben az állmennyezet cseréjével és a helyiség felújításával kialakításra került a Városi Galéria. A te
lepülésünkre látogatók, turisták térképeket, prospektusokat, képeslapokat, szentgotthárdi ajándéktárgyakat, 
natúr termékeket vásárolhatnak, illetve ingyenes kiadványokat, információkat kaphatnak, biztosított az Inter
nethez való hozzájutás is (WIFI). Kulturális és turisztikai programokkal, csoportvezetéssel (a városnéző kör
séták, tematikus útvonalak), szállásajánlatokkal, különféle információkkal tudunk szolgálni. A látogatók szá
ma a következőképpen alakult például 2008. 01.01.-2008.12.31 időszakban:összes látogató: 2039 fő .A leg
több látogató magyar volt, aztán a következő sorrend állítható fel: osztrák, szlovén, angol, francia.

 Az említett statisztikai létszám nem tartalmazza a kiállításra, színházba érkező és egyben a látogató közpon
tot is megtekintő vendégek számát, ami további kb. 1000 fő vendéget jelent. A látogató központ sikeres mű
ködtetése érdekében további kapcsolatok kiépítésére került  sor:  a helytörténeti  múzeummal és az idegen 
nyelvi tolmácsolást biztosító céggel, Nagyboldogasszony Plébániatemplommal.

 Turisztikai fórumokon való részvétel: pl. Termál szezonnyitó a Dunántúlon, St. Gotthard Wellness and Con
ference Hotel bemutatása, 2009. a kulturális turizmus éve című konferencia stb.  

2.) Szerződéses jogviszonyrendszer kialakítása az idegenforgalomban intézkedéscsoport: 
 A  látogatóközpontban  a  szakmai  kihelyezett  gyakorlati-hely  biztosítás  lehetősége  megvalósult  az 

idegenforgalmi, marketing szakos tanulók részére.
 Az idegenforgalomban tevékenykedőkkel széles szakmai kapcsolat kialakítása folyamatosan zajlik, mint pl. 

a Magyar Turizmus ZRT., turisztikai szakújságírók, turisztika területén tevékenykedő szervezetek irányába. 
A térségben lévő polgármesterek, civil szervezetek felkeresése megtörtént, együttműködéseket alakítunk ki, 
turisztikai és kulturális területen. Jó kapcsolatot ápolunk az őrségi és a körmendi TourInform Irodájával, 
valamint őrségi Teleházzal.

 Városi körsétát idegen nyelvű tolmácsolást is megoldjuk. 
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3.) Idegenforgalmi hírverés, népszerűsítés Szentgotthárdnak intézkedéscsoport: 
 Az egyik feladat a kiadványokban való megjelenések elősegítése, a már megjelent kiadványok, honlapok 

esetében  pedig,  az  adatok  aktualizálása  a  következő  megjelenés  előtt.   pl.  a  Blagus  Magazin,  a  Mi 
Otthonunk, a Városkalauz kiadványokban szerepelt.

  Egyesületünk  havonta  tájékoztatja  a  lakosságot  és  az  ide  érkezőket  a  programlehetőségekről,  ezek 
elektronikus formában is megküldésre kerülnek az elektronikus rendszerben már meglévő e-mail címekre, 
illetve  egyéb  programajánlóknak,  művelődési  házaknak  pl.  a  SzombathelyiEst  szerkesztőségének,  ezen, 
tájékoztatási csatornák tovább bővültek a látogatóközpont megnyitásával, ahol minden érintett elhelyezheti 
kiadványát, szórólapját. 

 A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a látogatóközpontban fellelhető ajándéktárgyakat az igényesebb, egyedi 
megjelenésű és tömegcikkszerű emléktárgyak széles sprektuma között igyekszik tartani a turisták igényeinek 
maradéktalan kielégítése végett, az árukészlet folyamatos bővítése mellett.

 A DUNA TV programajánló műsorában a szentgotthárdi és kistérségi programok felhívásai szerepeltek. 
 a Körmendi Rádió 8 és az őriszentpéteri Triangulum Rádió szintén közli programjainkat.  
 Utazás kiállításokon való részvétel: Nemzetközi Utazás Kiállítás- 2008, 2009. Budapest, Főszezon belföldi 

utazás kiállítás, Nemzeti Vágta, Pilzeni Utazás kiállítás 
 A következő műsorokban segítettük a szerkesztőket, hogy városunk bemutatkozhasson: Menetrend c. műsor, 

Kalandjárat, Főtér c. műsor 
 Több weboldalra jutattunk el városunkról leírást és fotókat

4.) Idegenforgalmi szolgáltatások intézkedéscsoport: 
 Egyesület folyamatosan végzi (szállásadók felkeresése: kapacitás és szolgáltatás felmérése,  számítógépes 

rendszerben az adatok rögzítése) adatbázis létrehozása céllal
 Megvalósult az idegenforgalmi „csomagok” összeállítása az ideérkezőnek, a Látogató Központban igénybe 

vehetők  a  csoportos  túravezetések  (a  barokk  épületegyüttes  bemutatása:  templom,  kolostorépület, 
refektórium, barokk udvar, barokk kert, városközpont, illetve kistérségi barangolások). Elmondható, hogy a 
szállásadók, éttermek, a fürdő kompex csomagokat kínálnak az ide érkezőknek: Gyógy, wellness, egészség 
turizmus kiegészítve kulturális programokkal, hétvégék a Hármashatáron és az Őrségben.

5.) Lokálpatriotizmus erősítése intézkedéscsoport: 
 Elsődlegesen azok a szentgotthárdi fiatalok, akik gyakorlati idejüket a Látogatóközpontban töltik el, részt 

vesznek  a  kulturális  programok,  események  szervezésében  kapnak  olyan  információkat  és  érik  olyan 
hatások, amelyből a városszeretet és a településhez való kötődés elmélyül.

 A szentgotthárdi  és  kistérségbeli  iskolások szervezett  módon rendszeresen megtekintik  a Városi  Galéria 
kiállításait, ahol egyben a Látogatóközpontot is bemutatjuk számukra. 

 CHIRON projekthez kapcsolódóan a szentgotthárdi projekttalálkozó keretében „A kistérség bemutatkozik” 
című  műsor és kiállítás. 

 SZIN:  keretén  belül  játékos  akadályversenyt  szerveztünk  a  fiataloknak,  és  a  feladatok  nagy  részének 
megoldásához szükség volt a város és történelmének ismeretére. 
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2. számú melléklet

2008. év programjai:

JANUÁR

 17. 17 óra – Továbbtanulási fórum a FIKUSZ-ban 
 22. 17 óra – a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi műsor.
 25. 17 óra-Bács Zoltán: A másik világ kapujában című tűzzománc és kisplasztikai kiállítás megnyitója  
 29. – 10 és 13 óra – 2007/2008-as III. gyermekszínházi előadása: Csalóka Péter – zenés mesejáték a Forrás 

Színház és a Pelikán Színház közös produkciója  

FEBRUÁR

 02. 15 óra – Városi farsang.
 18. 17 óra – Borsos Péter bőrszobrász kiállítása
 22. 19 óra – a 2007/2008-as bérletes nagyszínházi előadás III. előadása. 

MÁRCIUS

 10. 16 óra - Beszélgessünk!  Te mit gondolsz erről? Alkohollal vagy anélkül ?  
 14. 18.45-19.45  Ünnepi műsor Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

közös szervezésében, lebonyolításában.
 20. 10-18 óra – Húsvéti kézműves foglalkozás
 26. 19 óra – a 2007/2008-as bérletes nagyszínházi előadás IV. darabja. 

ÁPRILIS

 10 és 13 óra – a 2007/2008-as IV. gyermekszínházi előadása: A kis hableány –gyermekmusical a budapesti 
Fogi Színház előadásában. .

 4-április 22-ig: Kiállítás: „Az otthont hoztam el, hogy itthon legyek” című kiállítás : Csizmadia Attila-maros
vásárhelyi születésű grafikusművész kiállítása.

 7. 19 óra – a 2007/2008-as bérletes nagyszínházi előadás V. darabja: Ken Ludwig: Mi van a szoknya alatt? 
,avagy a Káprázatos Kisasszonyok

 19. 14 óra: Ifjúsági Megye Nap- Szombathely
 21. 19 óra – a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezé

sében a 2008. évi tavaszi hangversenysorozat I. előadása: Szombathelyi Konzervatórium zenekari estje
 22.  17 óra: FIKUSZ –Fiatalok Kulturált Szórakozóhelye megnyitója 
 24. 17 óra – Miénk itt a tér! c. alkotói pályázat eredményhírdetése
 25. 18 óra –Dr. Csernus Imre interaktív előadása-„ Beszélj róla, ne csak hallgass! címmel
 28.  17 óra: FIKUSZ –Miért ? a LOGO Ifjúsági Szolgálat Drog A’RT színpadának prevenciós előadása 

MÁJUS

 Április 30 – május 1. Szentgotthárdi Civilek Napja, a Szentgotthárdi Civil Fórum  és a Pannon Kapu Kultu
rális Egyesület szervezésében.

 8. 17 óra –Bernád Ilona: Anyaság, gyermekáldás, bábaság a népi hagyományban és ma c. interaktív előadása 
 19. 18 óra - a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezé

sében a 2008. évi tavaszi hangversenysorozat III. előadása: Takács Jenő Zeneiskola tanárainak koncertje.
 21. Szentgotthárd- Kihívás Napja: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum 
 24. délután – Gyermeknap- Vadnyugati kalandok

JÚNIUS

222/243



 délután - SZentgotthárdi Ifjúsági Nap, Helyszín: Színház és környéke.
 9. 18 óra - a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezésé

ben a 2008. évi tavaszi hangversenysorozat IV. előadása: Regős Trió jazz-koncertje
 16.  Rába-parti retro –parti: 
 20. 20 óra – Városházi Esték rendezvénysorozat: Don Attila Band-country zenei koncert

JÚLIUS

 6. 16 óra: Kiállítás: „Tükröződések”
 4. 20 óra – Városházi Esték rendezvénysorozat: Calcutta Trió-indiai zene
 18. 20 óra – Városházi Esték rendezvénysorozat: Vujicsics együttes-délszáv népzenei koncert és táncház.   
 20. Kiállítás: Tulipánfa Foltvarró Klub kiállítása.
 19. 16-03 óráig – XIX. Hopplá Könnyűzenei Fesztivál
 24.-27. SZENTGOTTHÁRDI TÖRTÉNELMI NAPOK

SZEPTEMBER

 4. 17 óra Huszár Judit fotókiállításának megnyitója, a kiállítást megnyitotta: Simon Attila fotográfus  

OKTÓBER

 4. 17 óra – a ZENE VILÁGNAPJÁN - nemzetközi kórustalálkozó.”
 13. 15.30 óra – Bemutatkozik Szentgotthárd és térsége c. kultúrtörténeti, helytörténeti és turisztikai kiállítás  
 16. 19 óra – a 2008/2009-es bérletes nagyszínházi előadás I. darabja: Macchiavelli: Mandragora
 21. – 10 és 13 óra – 2008/2009-es I. gyermekszínházi előadása: Mátyás Király Krónikái – zenés mesejáték a 

Forrás Színház produkciója  
 20-22-ig: Vándorkiállítás „Veres patak múltja, jelene, jövője képekben. „ 
 27. 15 – 24 óra – III. Tökparti, avagy Halloween gotthárdi módra.

NOVEMBER 

 6-től, november13-ig Kiállítás: Miért szép az élővíz csatorna?  - Gyula-Békéscsaba-Békés városát összekötő 
vízfolyás fotópályázat kiállítása

 25. 19 óra – a 2008/2009-es bérletes nagyszínházi előadás II. darabja: Golding: A LEGYEK URA – színpadi 
játék egyrészben a Forrás Színházi Műhely előadásában

DECEMBER

 6. 16 óra – a Pannon Kapu Kulturális Egyesület Mikulásváró játszóháza.
 9. – 10 és 13 óra – 2008/2009-es II. gyermekszínházi előadása:  Gyalogcsillag c. mesejáték a Soltis Lajos 

Színház  produkciója  
 18 – 20. Karácsony Határok Nélkül.
 24. 14-16 óra – a Pannon Kapu Kulturális Egyesület karácsonyi játszóháza

2009. évi programok
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JANUÁR

 22. 17 óra – a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi műsor
 29.16 óra – Filmklub - a FIKUSZ-ban 
 29. 16 óra – Turisztikai-kulturális konzultációs fórum 

FEBRUÁR

 3. 10 és 13 óra – a gyermekszínházi előadása.  Micimackó – zenés mesejáték a Bánfalvy Ági International 
Stúdió előadásában 

 13. 14. óra – A Pannon Kapu Kulturális Egyesület bemutatkozása, Szentgotthárd város kulturális és turiszti
kai életének bemutatása. 

 19. 11. óra – A drog A’RT Színpad előadásában: A csengettyű, avagy az ember, aki javítani kívánt a Teremté
sen

 20. 19 óra – a 2008/2009-es bérletes nagyszínházi előadás III. előadása. Molnár Ferenc: Az üvegcipő  - víg
játék három felvonásban – A Forrás Színházi Műhely előadásában

 28.14 óra – No Limit Texas Hold’em  Póker házibajnokság a  FIKUSZ-ban 
 26-március 1. –Nemzetközi Utazás Kiállítás

 
MÁRCIUS

 11. 19 óra – a 2008/2009-es bérletes nagyszínházi előadás IV. darabja: Noel Coward: Vidám kísértet - krimi-
komédia két felvonásban 

 15. 18.45-19.45  Ünnepi műsor Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
közös szervezésében, lebonyolításában.

 27. 17 óra – Kovács Gyuláné (Zanati Erika) kiállításának megnyitója
 28. 19 óra –Dumaszínház: Kovács András Péter, Lóránt Péter (Trabarna)  
 30. 18 óra – a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezé

sében a 2009 évi hangversenysorozat I. előadása: Joseph Haydn billentyűs muzsikája: Takács Szilvia csem
balóművész koncertje

ÁPRILIS

 7. 10 és 13 óra – a gyermekszínházi előadása:  60 perc Meseországban – jelmezes gyermekkoncert a szek
szárdi Holló Együttes előadásában

 7. 13 óra – Balogh József szombathelyi költő „Költők, ti lángoszlopvezérek „című verses-zenés rendhagyó 
író-olvasó találkozója: 60 perc Meseországban – jelmezes gyermekkoncert a szekszárdi Holló Együttes elő
adásában

 8. 16 óra – Turisztikai konzultációs fórum: Szentgotthárd és az Őrsék kötet előkészületei
 10. 10-18 óra – Húsvéti kézműves foglalkozás
 16.  9 óra: Mini-military – Makett –és fegyver kiállítás  
 17. 18 óra –Soma Mamagésa előadása: A megváltozott férfi- nő kapcsolatai és szerepmintái 
 21. 19 óra – a 2008/2009-es bérletes nagyszínházi előadás V. darabja: Neil Simon: Napsugár Fiúk - komédia 

2 részben – a Karinthy Színház előadásában
 21. 18 óra – a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezé

sében a 2009 évi hangversenysorozat II. előadása.:  Zenei pályán, diploma előtt  - szentgotthárdi tehetségek 
koncertje: Reibling Ervin (tuba) diplomaműsora.

MÁJUS

 Április 30 – május 1. Szentgotthárdi Civilek Napja, a Szentgotthárdi Civil Fórum és a Pannon Kapu Kulturá
lis Egyesület szervezésében.
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 10. 18 óra - a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezé
sében a 2009. évi hangversenysorozat előadása: Takács Jenő Zeneiskola tanárainak koncertje 

 24. délután – Gyermeknap- A mesék birodalmában
 25. 18 óra - a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezé

sében a 2009. évi hangversenysorozat előadása: „Latin-amerikai álmok”Mag. Marisol Kahrrillo (Venezuela) 
ének estje Páliné Herczeg Anita zongorakíséretével

 29. 18. óra: „Zene négy negyedben” címmel Hangjegyüldözők koncert  
 30. 17. óra: Darányi Kati grafikus kiállításának megnyitója 
 30.- június 1: Nemzeti Vágta 

JÚNIUS

 délután - SZentgotthárdi Ifjúsági Nap, Helyszín: Színház és környéke, város 
 6. 19 óra – Dumaszínház: Kőhalmi Zoltán, Benk Dénes.
 13. 19 óra – Tánckavalkád, az Enjou Táncklub és barátai fellépésével.
 26. 20 óra – Városházi Esték rendezvénysorozat: Városi Vegyeskar nyárköszöntő hangversenye

JÚLIUS

 6. 16 óra: Kiállítás: Willer Gobelin kiállítás: Dr. Szecsei Nagy Klára és özv. Szecsei Fábiánné munkáiból  
 10. 20 óra –Dumaszínház: Hadházi László, Csenki Attila  
 17. 19 óra – Újra Tánckavalkád, az Enjou Táncklub és barátai fellépésével.
 18. 16-03 óráig – XX. Hopplá Könnyűzenei Fesztivál
 30.-2. SZENTGOTTHÁRDI TÖRTÉNELMI NAPOK


AUGUSZTUS

 2. 17 óra – Kiállítás megnyitó: Hornok Magdolna festménykiállítása „Mesterségek„ címmel 
 7. 20 óra – Városházi Esték rendezvénysorozat: Moldva Expresz koncertje táncházzal
 20. egész nap – Szent István ünnepe
 25. 20 óra – Városházi Esték rendezvénysorozat. Vass Ágnes fuvola hangversenye és a Szent

gotthárdi Vonósok hangversenye
 30. 17 óra – Kiállítás megnyitó: Csűri Krisztina fotó művész és Németh Gyula fafaragó mű

vész közös kiállításának megnyitója Hornok Magdolna festménykiállítása „Mesterségek„ cím
mel

SZEPTEMBER

 18- 20.    FŐSZEZON „- Belföldi turisztikai kiállítás
 19. 10-17 óra GM Márkák Napja 2009  

OKTÓBER

 15.00 - 21.00 óra – Bemutatkozott  Szentgotthárd és térsége Fürstenfelden  
 18 óra – a ZENE VILÁGNAPJÁN - nemzetközi kórustalálkozó.
 9. 19 óra – Dumaszínház: Kiss Ádám és Dombóvári István 
 21. 16.30 óra : Kiállítás megnyitó a Pszihiátriai Betegek Otthona lakóinak munkáiból
 23.  16 óra – Városi ünnepség  
 24. 15 – 24 óra – III. Tökparti, avagy Halloween gotthárdi módra.
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NOVEMBER

 5-7 .  Magyar Népművelők Vándorgyűlése  
 7. . 20.00 óra:  Zaporozsec koncert   
 13.  16-24.00 óra:  Salsa –est
 25. 18 óra - a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezé

sében a 2010. évi hangversenysorozat előrehozott előadása: Magyar Szilvia énekkoncertje
 17. 10 és 13 óra – a gyermekszínházi előadása: Csalafintaságok a csalistosban – élő szereplős, valamint bo

tos és kesztyűs bábos, vidám zenés mesejátés a budapesti Óperenciás Bábszínház előadásában
 26. 14 óra –Városi Egészségnap 

DECEMBER

 6. 16 óra – a Pannon Kapu Kulturális Egyesület Mikulásváró játszóháza
 8. – 14 óra – Felsőoktatási Tájékoztató
 20. – 19 óra – Máté Péter emlékest –Szentgotthárdi Musical Színpad előadásában 
 21-22-23.  9-18 óra – a Pannon Kapu Kulturális Egyesület karácsonyi játszóháza: Kreatív karácsonyi készü

lődés (babasarok, mesesarok, zenesarok, ügyisarok)
 24. 15 óra – a Glória Színjátszókör karácsonyi műsora és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület karácsonyi 

játszóház
 27. 18 óra – Karácsonyi Tánckavalkád 
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére

a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:

Lejárt határidejű határozatok:

293/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd város Önkormányzata Egészségügyi Koncepciójának kiegészítéseként megfogalmazott 293/ 
2004.  sz.  Képviselőtestületi  határozatban foglaltak  értelmében  2009.  II.  félévében az  egészségügyi 
szektorban végzett megelőzés-szűrési tevékenységről az alábbiakban adok tájékoztatást:

Szentgotthárdi Oktatási Intézmény:
• A SZOI-ban tart a második tanév a mindennapos testnevelés bevezetése óta. Az 1. és 2., valamint az 

5. és 6. évfolyamos tanulók már heti öt órában mozognak a testnevelés órák és a többi szakági 
foglalkozás (labdarúgás, kézilabda, torna, atlétika, néptánc) keretei között.  Felmenő rendszerben 
valamennyi évfolyamon bevezetésre kerül a mindennapos testmozgás rendszere, ami reményeink 
szerint nagyban hozzá fog járulni a tanulók egészséges testi-lelki fejlődéséhez.

• Az ősz folyamán a fenntartóval együttműködve elkészült és beadásra került a TÁMOP 6.1.2 jelű, 
„Egészségre  nevelő  és  szemléletformáló  életmódprogramok”  című  pályázat.  A  konstrukció 
keretében az egészséges táplálkozással,  a lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős 
tevékenységekkel,  a  dohányzást,  alkohol-  és  drogfogyasztást  megelőző,  tudományosan 
megalapozott  módszerekkel  és  eszközökkel,  a  lelki  egészség  védelmére,  illetve  megőrzésére 
irányuló egészségfejlesztéssel és megelőzéssel, a családi életre való felkészítéssel, a biztonságos 
szexuális  életre  való  neveléssel,  az  elsősegélynyújtással  és  baleset  megelőzéssel  kapcsolatos 
programok megvalósítására nyerhető el európai uniós támogatás. A pályázat elkészítéséhez komoly 
szakmai támogatást kaptunk az Országos Gerincgyógyászati Központ munkatársától, Dr Somhegyi 
Annamáriától. Az eredményhirdetésre reményeink szerint hamarosan sor fog kerülni.

• Szintén az Országos Gerincgyógyászati Központ közreműködésével kapcsolódtunk be a Genodisc 
Tartásjavító  Programba.  Ennek  keretében  került  sor  a  Központ  orvosai  és  gyógytornász 
szakemberei segítségével a tantestület és az érintett évfolyamok szülői tájékoztatására a programról. 
A testnevelést  tanító kollégák a gyógytornászok segítségével több foglalkozáson elsajátították a 
gerinctorna oktatásának alapjait, melynek köszönhetően a tanulók december óta a testnevelés órák 
elején egy kb. tízperces tartásjavító tornát végeznek. Decemberben a 4. és 5. évfolyamos tanulók 
műszeres gerincvizsgálaton vettek részt.

• Folytatódott a labdás gyakorlatokkal az érintett tanulók kondicionális felmérése a győri Széchenyi 
István Egyetem sport és rekreációs tanszékének közreműködésével.

• A SZOI-ban  a  gyógytestnevelés  csoportba  sorolt  gyerekekkel  egyetemi  végzettségű  szakember 
foglalkozik. A foglalkozások gyógyúszással is kiegészülnek.

• Az előírt védőnői és orvosi szűrővizsgálatok folyamatosan zajlottak és valamennyi korosztályban 
megtörténtek.

• Az  egészséges  életmóddal,  betegségek  megelőzésével,  szexuális  felvilágosítással  kapcsolatos 
foglalkozások az osztályfőnöki órák tanmeneteiben szerepelnek, az adott életkornak megfelelően 
(pl. egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek: dohányzás, alkoholfogyasztás, fertőző betegségek, 
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egészséges nemi élet). Külső cégek is támogatják az egészségmegőrző tevékenységet tájékoztató 
füzetekkel és különböző termékmintákkal.

• Az intézmény házirendjében természetesen szerepel a dohányzásra vonatkozó tiltás.
• Intézményünkben nem nevezhető általános problémának a dohányzás, csak a tanulók szűk körét 

érinti.  A  többség  elítéli  a  néhány  dohányzó  tanulót.  Az  ügyeletes  tanárok  a  szünetekben 
rendszeresen ellenőrzik a mellékhelyiségeket. 

SZOI szűrővizsgálatok
- védőnői vizsgálatok: 1, 3, 5, 7, 8. osztályban minden gyereknél súlymérés, magasság 

mérés, vérnyomás mérés, szemészeti vizsgálat, színlátás vizsgálat, golyvaszűrés
- hajtetvesség vizsgálat minden hónapban, minden osztályban. 
- felvilágosító előadások az egészségfejlesztési terv alapján történik, orvossal egyeztetve: 
-    NUTRIKID program az egészséges táplálkozásról,

    Dohányzás ellenes program ( hogy kell nemet mondani)
    Káros szenvedélyekről, szenvedélybetegségekről
    Életvezetési ismeretek, drogstratégia
    AIDS, hepatitis
    Serdülőkorról ( élettani változások, tisztálkodási tanácsok )
    Párkapcsolatok, nemi betegségek, szexuális felvilágosítás

- a nyári táborokban felvilágosító előadásokat, foglalkozásokat tartanak a védőnők
( csecsemőápolásról, egészséges életmódról, elsősegély nyújtásról )

Iskolafogászaton  2009.  évben  a  Játékvár  Óvodából  minden  óvodás,   262  fő  részt  vett  a  fogászati 
szűrővizsgálaton. Az általános iskolákból 425 tanulót szűrtek le.

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumtól  az alábbiak szerint számolt be az iskolában 2009. második 
félévében végzett egészségügyi munkáról:

− Tanév  kezdetén  a  technikus  osztályok  foglalkozás  egészségügyi  vizsgálata  történt.  Majd 
megkezdődtek  osztályonként  a  védőnői  és  orvosi  szűrővizsgálatok,  a  törvényben  előírtaknak 
megfelelően. Szakképző iskola lévén, minden évfolyamon történik vizsgálat.

− Változás a tavalyi tanévhez képest, hogy a tanévben folyamatosan történik a 16 éves gyerekek záró 
vizsgálata.

− Kezdetben a higiénés viszonyok megtartására az ezzel kapcsolatos figyelem felhívásra. 
− Nagy hangsúlyt fektettünk az új típusú influenza megelőzésére.  
− Komoly  feladat  volt  a  védőoltás  megszervezése  és  lebonyolítása.  Tanév  első  félévében  2-szer 

történ, november és december hónapban, s ekkor tanulók nagy létszámban igényelték az oltást /106 
fő/.

− A felvilágosító előadások folyamatosan zajlanak, testi- lelki egészséggel kapcsolatban.
− A  tanulóknak  segítséget  próbáltunk  nyújtani  azzal  is,  hogy  a  kollégiumban  önismereti 

csoportfoglalkozás folyik.
− Iskolánk Házirendjében a 18. év alatti diákok számára tiltott a dohányzás

Játékvár Óvoda Szentgotthárd

• Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata is, valamint Házirendje is tiltja az intézmény teljes 
területén a dohányzást.

• Az  óvodás  gyermekek  rendszeres  egészségügyi  felügyelete,  ellátása  biztosított  a  székhely 
óvodában,  hisz  Dr.  Tőkés  Emma  gyermek-szakorvossal  megbízási  szerződést  kötünk  minden 
évben, így heti három alkalommal rendszeresen ellátja a gyermekeket.

• Az  évenkénti  kötelező  szűrővizsgálatok  megtörténtek.  A védőnők  rendszeresen  látogatják  az 
óvodát, illetve szükség szerint ellenőrzik a fejtetvességet is. Feladatok: óvoda minden csoportjában 
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szűrővizsgálatok  végzése.  Ez  magába  foglalja  a  testi  fejlettségi,  érzékszervi  (látás,  hallás) 
vizsgálatokat, vérnyomásmérést, és ortopédiai vizsgálatot. Az elmúlt tanévben 260 fő megvizsgált 
gyermekből  64  főt  kellett  további  szakorvosi  vizsgálatra  küldeni.  38  főt  ortopédiára,  7  főt 
szemészetre,  7  főt  orr-fül-gégészetre,  1  főt  kardiológiára  kivizsgálásra,  11  főt  gyermek 
szakorvoshoz  (  phymosis,  adhaesio  miatt)  .  10  gyermek  volt  elhízott.  A  szűrővizsgálatok 
tapasztalata: gyakori a mozgásszervi eltérés (lúdtalp), elhízás. Ezek a mozgásszegény életmóddal 
(gyakori tévénézés, számítógépezés), helytelen táplálkozással magyarázhatók. 

• Intézményünk  minden  alkalmazottja  évente  részt  vesz  a  kötelező  foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálatokon.

• 2009. novemberében a H1N1 elleni ingyenes kampányoltás keretében az intézményen belül, orvosi, 
védőnői közreműködéssel, védőoltásban részesült 40 kisgyermek, és 7 alkalmazott.

Az alapellátásban 
felnőtt háziorvosok saját  körzetükben  folyamatosan végezték  a 67/2005( XII.27.) Eü. Min. 
rendelet  értelmében  a  felnőttkori  alapstátusz  felmérését,  mely  családi  kórtörténet  felvételét, 
életmódbeli  tényezők  feltárását,  részletes  fizikális  vizsgálatot  (testsúly,  haskörfogat  mérés, 
testtömeg-index  meghatározás,  vérnyomásmérés)  és  laborvizsgálatok  (koleszterin,  vércukor 
vérzsír- szint ) kérését foglalja magában.

A Rendelőintézet szakellátásain
A szabadon igénybe vehető gondozókban:
Tüdőgondozóban 2 189 fő jelent meg szűrésre jelzett időszak alatt.  
Onkológiai gondozóban  510 fő jelentkezett daganatos szűrés céljából 

a szakrendeléseken:
Urológia szakrendelésen jelzett időszak alatt 693 prosztataszűrés történt.
Nőgyógyászati rendelésen ezen időszak alatt 1 238-n jelentkeztek nőgyógyászati szűrővizsgálatra.
Belgyógyászati szakrendelésen megjelent valamennyi beteget szénhidrát -anyagcserezavar 
irányában továbbra is folyamatosan szűrjük. ( 2009. évben  8 751  fő )

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

2009. év MAMMOGRÁFIÁS SZŰRÉS

Éves behívás Vas megyében 14120 fő
Megjelenés Vas megyében: 8720 fő
Éves megjelenés Vas megyében: 61,76 %

SZENTGOTTHÁRD

Szentgotthárd behívás 21 fő         
Szentgotthárd megjelenés 44 fő

Megjelentek száma összesen:  44 fő  

2009. január 0 fő
2009. február    4 fő
2009. március                         3 fő
2009. április                           1 fő
2009. május                                 4 fő
2009. június 2 fő
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2009. július 2 fő
2009. augusztus 1 fő
2009. szeptember 2 fő
2009. október 10 fő
2009. november 12 fő
2009. december 31 fő

2009. év MÉHNYAKSZŰRÉS
Éves behívás Vas megyében 13860 fő
Megjelenés Vas megyében: 849 fő
Éves megjelenés Vas megyében: 6,1 %

Szentgotthárd megjelenés 21 fő

2009. január 0 fő
2009. február    1 fő
2009. március                        12 fő
2009. április                            8 fő
2009. május 0 fő
2009. június 0 fő
2009. július 0 fő
2009. augusztus 0 fő
2009. szeptember 0 fő
2009. október 0 fő
2009. november 0 fő
2009. december 0 fő 

Vastagbélszűrés modell program:
Meghívottak  száma:  900  fő,  megjelent:  326  fő,  megjelenési  arány:  36,2%  Megjegyzés:  a  végezhető 
vizsgálatok száma korlátozott volt, több mintavételi eszköz nem állt a háziorvosok rendelkezésére.

A Harmónia Egészség megőrző Klub által szervezett szűrővizsgálatok:

Mammográfia 19 fő
Csontsűrűség vizsgálat 17 fő
Melanóma szűrés 13 fő
Vastagbél szűrés 13 fő

Galagonya Szív Klub 2009. október 5-én az Egészségnap keretében szervezett szűrésén testtömegindex, 
vérnyomás, vércukor, koleszterin.  - 39 fő vett részt .

A „ Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért „ Alapítvány  november 26-ára meghirdetett 
„ Szívérrendszeri megelőzés „  szűrésén 36 fő vett részt.

Kistérségi Iroda:

„Kis  és  mikrotérségi  oktatási  hálózatok  és  központjaik  fejlesztése”  (Kódszám:  NYDOP–2010-
5.3.1/A)”
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A Képviselő-testület és a fenntartó Társulási Tanács 2009. augusztusában már foglalkozott az akkor még 
csak  társadalmi  egyeztetésre  kiírt,  megjelenésre  váró  pályázati  lehetőséggel.  A SZOI  szentgotthárdi 
feladatellátási helyeivel kapcsolatban fejlesztési célként fogalmazódott meg az új szárny építése a Takács 
Jenő AMI (zeneiskola) részére a SZOI Arany János úti telephely tömbjéhez, valamint az új tornaterem 
építése a SZOI Arany János Általános Iskola területén. Egy további fejlesztéssel is egyetértett a Képviselő-
testület és a fenntartó Társulási Tanács is: a magyarlaki-csörötneki iskola felújítása is a pályázati célok 
között  került  megfogalmazásra.  Augusztusban  a  Képviselő-testület  a  202/2009.  számú határozatával  a 
következőkről döntött:

 egyetértett  azzal,  hogy  a  pályázaton  induljunk  azzal,  hogy  amennyiben  a  pályázati  felhívás  a 
tervezettekhez képest  alapjaiban más feltételekkel jelenik meg, valamint a felmerülő és várható 
költségek tekintetében változás következik be, a pályázaton való indulás feltételrendszeréről újabb 
képviselő-testületi döntés meghozatala szükséges. 

 a szentgotthárdi feladatellátási helyeket érintő fejlesztésekhez szükséges előkészítési költségeket 
maximum  5  millió  Ft  +  ÁFA összegben  biztosítja  2009.  évi  költségvetésének  út-híd  felújítás 
pályázati önrész terhére., 

 nyertes  pályázat  esetében  -  a  legalább  10%-os  saját  forrást  legfeljebb 30  millió  Ft  összegben 
biztosítja a fenntartó Többcélú Kistérségi Társulás számára, a 2010. és 2011. évi pályázati alap 
terhére.

 vállalta  továbbá,  hogy  nyertes  pályázat  esetén  a  Társulás  részére  megelőlegezi  a  projekt 
szentgotthárdi  feladatellátási  helyeket  érintő  fejlesztései  során  felmerülő  költségeket,  tekintettel 
arra, hogy a pályázat utófinanszírozott. 

 a Képviselő-testület a határozatában egyetért azzal is, hogy a projekthez szükséges tanulmányok és 
dokumentációk  elkészítéséről  megbízás  útján  gondoskodjon  a  fenntartó,  a  megbízott  pedig 
beszerzési  eljárás  keretében  kerüljön  kiválasztásra.  A megbízás  költségeit  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  biztosítja a  Többcélú Kistérségi  Társulás  számára maximum 2.500 e/Ft  + ÁFA 
összegben az önkormányzat  2009. évi költségvetésének út-híd felújítás pályázati önrész terhére, 
azzal, hogy a megbízási szerződést lehetőség szerint sikerdíjas konstrukcióban kell megkötni azzal, 
hogy annak aláírása előtt újra a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A pályázati  kiírás  megjelenése  nem várt  ideig  elhúzódott,  nemrég azonban  kiírásra  került.  A felhívás 
alapjaiban  talán  nem,  de  mindenesetre  helyenként  módosított  tartalommal  jelent  meg.  Az  egyik  ilyen 
legfontosabb változás, hogy egy feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztés esetén összesen legfeljebb 
200 millió Ft támogatás igényelhető. A szentgotthárdi fejlesztési elképzelések is ez alá esnek, hiszen mind 
az új  tornaterem, mind a zeneiskolai szárnnyal történő bővítés egyetlen feladatellátási  helyhez köthető. 
Mindösszesen 200 millió forintnyi támogatásból (+10% saját forrásból) azonban mindkettő célt nem lehet 
megvalósítani.  Mivel  az  elkövetkezendőkben  a  sport  területéhez  köthető  pályázati  konstrukciók 
megjelenése várható, az előzetes megbeszélések alapján - jelen esetben - az  új tornateremről indokolt 
lemondani. Pályázati célként pedig az új zeneiskolai szárny építése, a régi épület és egyéb kiszolgáló 
helyiségek felújítását tervezzük meghatározni. Az előzetes megbeszélésekbe mind az intézményvezetőt, 
mind az érintett intézményegység vezetőket bevontuk.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szóban forgó pályázat benyújtásához szükséges 
tanulmányok  és  dokumentációk  elkészítőjének  kiválasztására  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Beszerzési  Munkacsoportja  eljárást  folytatott  le.  Az  ajánlattételi  felhívásokat  három  vállalkozóhoz 
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juttattuk el, a felhívásban megjelölt határideig 2 ajánlat érkezett be a Társuláshoz (a határidőn túl sem 
érkezett be további ajánlat). Az eljárás során a Magisztérium LMG Humánerőforrás és Térségfejlesztő Kft. 
tette a legkedvezőbb ajánlatot, az alábbiak szerint:

Szolgáltatás 
megnevezése

Mennyi
ség

egység

Menny
iség

Egységár
(nettó Ft)

Nettó ár
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó
(Ft)

Megvalósíthatósági 
tanulmány készítése

• tanulmány 
leadásakor

• pozitív  
támogatási  
döntés 
kézhezvételkor

db 1
1.500.000

1.800.00

1.500.00
0

1.800.00
0

375.000

450.000

1.875.000

2.250.000

Pályázati dokumentáció
elkészítése db

1      10.000      10.00
0

    2.500      12.500

Sikerdíj               0               
0

            0               0

Kistérségi közoktatási
esélyegyenlőségi
helyzetelemzés 
aktualizálása

db 1    250.000     250.00
0

    62.500    312.500

Kistérségi közoktatási
esélyegyenlőségi
Intézkedési terv 
aktualizálása

db 1    750.000     750.00
0

  187.500    937.500

ÖSSZESEN 4.310.000 4.310.00
0

1.077.500 3.137.500
illetve 
5.387.500

A Többcélú Kistérségi Társulás tehát a Magisztérium LMG Humánerőforrás és Térségfejlesztő Kft. –vel 
köt megállapodást. A vállalkozás meggyőző referencialistát is csatolt, a közoktatási infrastruktúra pályázat 
első körében számos nyertes pályázattal rendelkezik, amelyek összege meghaladja a 1,5 milliárd forintot. 

Hatósági és Okmányiroda:

1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi  Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelősége Szombathelyi 
Kirendeltségével  közösen  árfeltüntetés  vizsgálata   tárgyú vizsgálatban működtünk közre 2 üzlet 
esetében.
1 esetben jogszabálysértést tapasztaltunk, a szabálysértővel szemben a Felügyelőség jár el.

 
2. Elkészítettük  az  egyéni  vállalkozók  hatósági  ellenőrzési  tervét  azon  az   okmányirodánkhoz 

székhely alapján tartozó egyéni vállalkozókat érintően, akik az új jogszabály alapján elektronikusan 
teszik meg a bejelentésüket, de a tevékenység  folytatása jogosultsági feltétel(ek)hez kötött.
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3. 2010. február hónapban 1 fő kezdte meg a közmunkát a Közszolgáltató Vállalatnál a kommunális 
feladatokat ellátó csoportnál. Ezen kívül 3 takarítónő helyezkedett el az 5 főből a Közszolgáltató 
Vállalatnál, 2 főnek a kiközvetítése folyamatban van még, alkalmassági vizsgálatra kell  elmenniük. 
Január hónapban 2 fő lemondott az aktív korúak ellátásáról, nem fogadták el a közfoglalkoztatást; 
1fő munkaviszonyt létesített, 1fő ápolási díjra ment.
Február hónapban 1fő alkalmatlan lett az orvosi vizsgálaton, 1fő (munkaszervező) nem jelent meg a 
munkahelyén február 1.napján, igazolást nem terjesztett elő, a Közszolgáltató Vállalat tájékoztatása 
alapján nem vállalja el a munkát, így megszüntettük a rendelkezésre állási támogatást. 2 fő nem 
vállalta  el  a  takarítónői  munkát  a  Közszolgáltató  Vállalatnál,  az  Ő  szociális  ellátásuk  is 
megszűntetésre  került.  Az  intézményeknél  mindenki  elkezdte  a  munkát,  a  Városi  Gondozási 
Központba  nem tudtunk  szociális  gondozót  kiközvetíteni,  mert  nincs  az  állományunkban  ilyen 
végzettségű személy. 

4. A  szociális  ellátásokról  és  szociális  igazgatásról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  szerint  házi 
segítségnyújtás  2008-tól  az  ellátást  igénylők  részére  csak  meghatározott  gondozási  szükséglet 
fennállása esetén nyújtható.  A gondozási szükséglet  vizsgálata  céljából  működő bizottság 2010. 
február  hónapban  8  házi  segítségnyújtást  kérelmező  személy  esetében  vizsgálta  felül  a  házi 
segítségnyújtásra való jogosultsághoz szükséges gondozási szükséglet fennállását. 

5. A Tudás-Tár Képző Központ tanfolyamot szervez a TÁMOP 2.1.1.-B „Lépj egyet előre! – Ápolási 
díjban részesülők képzési támogatása „ program keretében. A tervezett képzés az Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő Szociális gondozó és ápoló szakképesítés megszerzésére irányul. A program 
keretében kérelem alapján támogatható a képzése annak a felnőttnek, aki a támogatási szerződés 
megkötése  időpontjában  jogerősen  megállapított  ápolási  díjra  jogosult.  A képző  intézmény  a 
Polgármesteri Hivatalban február 16-án tartott  tájékoztatót ápolási díjasainknak.

6. Megtörtént  az  országgyűlési  képviselőválasztáshoz  kapcsolódó  értesítők  és  ajánló  szelvények 
kihordása. Az első fordulóra 6828, a másodikra 6830 választópolgár kapott értesítőt. (A második 
forduló esetében azért  magasabb a választó jogosultak száma, mert a két választás között  kettő 
személy betölti a 18 életévet). A szavazókörök besorolása megtörtént, az eddigiekkel ellentétben 13 
szavazókör működik Szentgotthárdon, az 5-és 6-os szavazókör került összevonásra, az összevont 
szavazókör  száma  6-os  lett,  helye  a  Művelődési  Központ.  A változás  érintette   a  3.  számú 
szavazókört  is,  melynek  helye  a  Polgármesteri  Hivatal  Refektóriuma. A 14.  számú szavazókör 
számozása ezáltal 5. számú szavazókörre változott helye a Munkaügyi Központ.
A 3. számú szavazókörben szavaznak az Árpád utca 2-4.B. Lph. bezárólag, Árpád utca 3-9.B.Lph. 
bezárólag, Fürdő utca, István Király utca, Kilián utca, Mártírok út 1., Mártírok út páros oldal és a 
Széll Kálmán tér lakói, valamint a település szintű lakcímmel és az igazolással rendelkezők.
A 6. számú szavazókörben szavaznak Dózsa utca, Kisfaludy utca, Kossuth Lajos utca, Mária utca, 
Petőfi utca, Rózsa Ferenc utca, Szent Erzsébet utca, Táncsics utca, Tompa Mihály utca és a Weöres 
Sándor utca lakói.
Minden  érintett  választópolgár  a  választási  értesítő  és  ajánló  szelvény  mellett  a  változásra 
vonatkozóan kapott egy külön tájékoztatót is, továbbá a változásokról az érintett szavazókörökben 
is tájékoztatjuk a választópolgárokat.

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének tájékoztatója 

2010. január havi információs jelentés (2009.12.21-2010.01.20)

A Szentgotthárdi Kirendeltségen az elmúlt időszakban a regisztrált álláskeresők száma az előző hónaphoz 
képest jelentős mértékben 11,8 %-al, 108 fővel növekedett. 2010.12.21-2010.01.20 között 158 fő lépett be 
a kirendeltségi nyilvántartásba,  52 fővel többen, mint az előző hónapban. A nyilvántartott  álláskeresők 
száma: 1021 fő. A belépők összetételét vizsgálva 155 fő volt már korábban nyilvántartott, 3 fő pedig első 
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ízben  került  regisztrálásra.  Ágazat  szerint  legtöbben  a  közfoglalkoztatásból,  a  feldolgozóiparból 
(fémfeldolgozás,  fafeldolgozás),  építőiparból  és  a  vendéglátás  területéről  érkeztek.  A  nyilvántartott 
pályakezdők  száma  (54 fő)  a  megyében  mindenhol  növekedett,  csak  a  szentgotthárdi  térségben  nem 
változott az előző hónaphoz képest.

A beérkező álláshelyek száma csökkent: 12 munkaerő-igény érkezett 53 főre. A beérkezett ajánlatok zöme 
támogatott álláshely (10 állásajánlat); közmunka és közcélú munka.

Legnagyobb létszámban a Szombathelyi Erdészeti Zrt. fogadott álláskeresőket erdőművelő munkakörben: 
31 sikeres közvetítés történt.

Letelepedő új vállalkozás: egy olasz tulajdonú textilipari cég. A termelő munka várhatóan 2010 nyarán 
kezdődik. A cég képviselőjének tájékoztatása szerint kb. 60 fő foglalkoztatását szeretnék megvalósítani. A 
munkaerő toborzása már most megkezdődik.

A térségben bejelentett létszámleépítésről nincs tudomásunk.

Aktív  eszközök,  szolgáltatások,  hatósági  tevékenység,  speciális  tevékenységek  (pl.  AM-könyv, 
migráns, EURES) alakulása, jellemző változása a hónap során: Bér- és bérköltség támogatás híján 
népszerű a START kártya program. A kibővített  célcsoportról  a munkáltatók többségének információja 
nincs.  A MKKV járulékkedvezményt  ritkábban  veszik  igénybe.  A TÁMOP 1.1.1  programba  bevonás 
folyamatos.  A megemelt  rehabilitációs  hozzájárulás  miatt  több  cég  konkrét  foglalkoztatási  igényekkel 
fordul a kirendeltséghez. A kistérségi, 20 fő feletti foglalkoztatók jelentős részét már informáltuk ezzel 
kapcsolatban. Az önkormányzatok folyamatosan küldik a közfoglalkoztatási terveket véleményezésre.

Műszaki Iroda:

- A Képviselő-testület 284/2009. számú határozatának 9. pontjában hozott döntése alapján kértük a 8-as 
számú főút kezelőjétől, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től a 8-as számú főútvonal és a Szentgotthárd-
Rábafüzes  városrész,  Kodály  Zoltán  utca  kereszteződésében útirányjelző  tábla  kihelyezését.  A Zrt. 
írásbeli  válasza  alapján  nem  tartják  szükségesnek  ebben  a  csomópontban  útirány  jelzőtábla 
kihelyezését. Véleményük szerint a teljes értékű csomópontoknál a városrész jelölve van, Körmend, 
Szentgotthárd és Ausztria felől is. A 8-as számú főútvonal – Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály Z. utca 
csomópontjában  tájékoztatásuk  alapján  nincs  szükség  újabb  útirány  jelző  táblára,  mivel  ezen  a 
csatlakozáson keresztül csak a település ezen részére, célirányosan közlekedő gépjárművek mennek 
(pl.: ott lakók), megfelelő helyi ismerettel.

- Megrendeltük a Szentgotthárd, Hunyadi úton a Spar áruház előtti parkolónál lévő megrongált térképes 
információs tábla helyreállítását, illetve egyben a várostérkép aktulaizálását. Kivitelező: Virtuart Kft. 
Szentgotthárd

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 1
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 1
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 2
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 4
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 5
- Telekalakítások száma: 0
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 5
- Építésrendészeti eljárások száma: 2
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 1

234/243



- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 2

Tájékoztató a Gyalogosok védelmének növelése Szentgotthárdon pályázatról

Az Önkormányzat  2008-ban pályázatot  nyújtott  be  az  Árpád u.  –  Rózsa  F.  u.  kereszteződés  áthaladó 
forgalmának  sebesség  csökkentését  és  a  gyalogosok  védelmének  növelését  biztosító  berendezések 
telepítésére (7458. sz. közút 10+655 kmsz-ben sebességcsökkentő jelzések, sárga villogó, harátcsík, SFB). 
A  felkért  tervező  által  becsült  bruttó  összköltség  4.928,-  eFt-ban  került  meghatározásra.  A 
Közlekedésfejlesztési  Koordinációs  Központ  által  országosan  lefolytatott  közbeszerzési  eljárásban  a 
projekt megvalósítására tett legkedvezőbb érvényes ajánlat ezzel szemben 10.051,- eFt. Az összköltség 10 
%-ának - tervezetthez képest kétszeres - önrészként történő befizetését az Önkormányzat nem vállalta.

Pénzügyi Iroda:

Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 
pénzforgalmi adatok alapján. 

Folyószámla hitelünk 2010. január 1-én:    - 245.619.333,- Ft
Bevételek január 1 – január 31.:                     53.596.352,- Ft
Kiadások január 1 - január 31.:         - 64.057.597,- Ft
Elszámolási számla egyenlege január 31-én:     - 256.080.578,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy  folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti 
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 271.227 e/Ft.
Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a 
bevételek növelésének és a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség fenntartása 
érdekében! 

Beszámolók, jelentések:
- Elkészítettük  és  továbbítottuk  a  Magyar  Államkincstár  felé  az  Önkormányzat  és  a  Társulás 

tekintetében a mérlegjelentést (gyorsjelentés 2009.I.-XII. hó).
- Elkészítettük  és  továbbítottuk  a  Magyar  Államkincstár  felé  az  Önkormányzat  tekintetében  a 

részesedésjelentést.

Adóhatósági munka:
- Elkészítettük, és folyamatosan postázzuk 2010. évi gépjárműadó fizetési kötelezettség teljesítéséhez 

a határozatokat.
- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat tekintetében a 2009. 

évi ÖNKADO zárási összesítőt.
- Elkészítettük  és  továbbítottak  az  APEH  felé  a  helyi  iparűzési  adóval  kapcsolatos  esedékes 

adatszolgáltatást (iparűzési adó tekintetében a nyilvántartott adózók adatai).

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

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

Rendeletek felülvizsgálata:
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- A  3/2009.(II.26.)  rendelet : a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésről 
szóló rendelete értelemszerűen  módosítást nem igényel.

- A 4/2009.(II.26.)  rendelet:  a   költségvetéshez kapcsolódó egyes rendeletek
módosítására a mostani februári képviselő-testületi ülésen kerül sor.

- Az  5/2009.(II.26.)  rendelet : a  lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása  a mostani 
februári képviselő-testületi ülésen kerül változtatásra. 

- A  6/2009.(II.26.)  rendelet : a helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása  változtatást nem 
igényel. 

- A  7/2009.(II.26.)  rendelet : a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nem 
lakás  céljára  szolgáló  helyiségeinek  és  területeinek  bérleti  díjáról  szóló  rendelet  módosítása 
változtatást nem igényel. 

Szentgotthárd, 2010. február 17.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2010. február 17-én

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Gyalogosok 
védelmének növelése 
Szentgotthárdon

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

200/2008

1. sz. projekt:
4.928.000,- Ft

KB eljárásban: 
10.051.000,- Ft

Elnyert 
támogatás: 

4.435.200,- Ft

492.800,- Ft

KB eljárásban: 
1.005.100,- Ft

2010.  február  3-án  érkezett 
tájékoztatás  szerint  a  projekt 
megvalósítására  a  közbeszerzési 
eljárásban  érkezett  legkedvezőbb 
ajánlat  10.051.000,-  Ft,  kétszerese 
az  általunk  tervezett  összegnek.  A 
kétszeres önerőt  az Önkormányzat 
nem vállalta.

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása

KEOP-2009-1.3.0

Ivóvízminőség-
javítása

132/2009.

Elszámolható 
költségek – nettó:

1F:1.617.000,-
2F: 29.990.000,-

Támogatás:
1F: 1.374.450,- 

Ft
2F: 26.991.000,- 

Ft

1F: 242.550,-
2F: 2.999.000,-

ÁFA (25 %):
1F: 404.250,-

2F: 7.497.500,-

NYERT
Az 1. fordulóban 1.374.450,- Ft 

támogatásban részesült. A 
támogatási szerződés aláírásra 

került. Tervezési szerződés aláírása 
folyamatban, tervezés határideje: 

2010. június 7.
Pályázat 2. fordulóra történő 

benyújtása: 2010. augusztus 2.

Szentgotthárd-
Máriaújfalui játszótér 
felújítása

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

99/2009 7.142.857,- Ft Támogatás:
4.642.857,- Ft

2.500.000,- Ft A pályázat pénzügyi elszámolása 
benyújtásra került.

Szentgotthárdi 
Kistérség közcélú 
foglalkoztatásához 
anyag- és 
eszközbeszerzése

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

Elnyert 
támogatás:

3.404.754,- Ft

Megvalósítása folyamatban

237/243



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Rába árvízi védekezési 
és helyreállítási 
költségek támogatása 
Szentgotthárdon

NYDRFT

Vis maior támogatás 
igénylése 203/2009 18.046.557,-

Igényelt 
támogatás:
12.263.790,-

Megítélt: 
9.393.000,- Ft

5.782.767,-

A helyreállítási munkák egy része 
már befejeződött, jelenleg a támfal 
megerősítésre vonatkozó tervezés, 

ajánlatkérés van folyamatban. 

Szentgotthárd 
városközponti Liget 
fejlesztése

NYDOP-2009-3.1.1/C 175/2009 55.555.556,- Ft
Támogatás: 

50.000.000,- Ft 5.555.556,-Ft

Támogatási szerződés aláírása 
folyamatban. A kiviteli tervezés 

megkezdődött, tervező Hidro-Plan 
Kft. (Győr)

Hársas-tó 
szabadstrandjának 
turisztikai célú 
fejlesztése

NYDOP-2009-2.1.1/E 252/2009 17.730.887,- Ft
Igényelt 

támogatás:
15.071.254,- Ft

2.659.633,- Ft

A pályázatot projektgazdaként a 
Natúrpark Kht. nyújtotta be, az 

Önkormányzat konzorciumi 
partnerként csatlakozott.

Hiánypótlás még nem érkezett.

Szentgotthárd 
városközpontjának 
megújítása civil és 
vállalkozói 
partnerségben

NYDOP-2009-3.1.1/A 2/2010 435.687.717,- Ft
Igényelt 

támogatás:
345.384.020,- Ft

Önk.: 
81.632.021,- Ft

PKKE (önk. 
fizeti): 

2.255.063,- Ft

A pályázatot befogadták, a formai 
hiánypótlást teljesítettük, értékelés 

folyamatban.

Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése és 
energiahatékony 
felújítása

NYDOP-2009-5.2.1/A 302/2009 55.555.555,- Ft
Igényelt 

támogatás:
50.000.000,- Ft

5.555.555,- Ft A pályázat benyújtásra került.

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 Híreink  szerint  az  országosan  kiírt 
közbeszerzés  ismételten 
eredménytelenül zárult.
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Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

273/2007 76.000.000,-Ft - 3.800.000,- Ft
(15.876 Euro)

NYERT
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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UTÁNKÖVETÉS

CHIRON (Szentgotthárd 
a magyarországi barokk 
út kapuja)

INTERREG IIIB 
CADSES

224/2006. sz. 
Képv.test. 

hat.

51.000.000.
-Ft

NYERT
támoga

tás
38.250.
000.- Ft

12.750.00
0.- Ft 2009.  augusztus  3-án  29.621,84  €  támogatás  érkezett. 

47.615,92 € támogatás várható még.
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott 
pályázatok helyzete 
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Informatikai 
infrastruktúra fejlesztése 
a SZOI keretein belül 

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

16/2008.
Kistérség

Eszközökre, 
programcsomagokr
a lehetett pályázni

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban.

Nem szükséges
A  hiánypótlás  nem  volt,  pályázati 
életúttal  kapcsolatos  információnk 
nincs.

Lelki egészség 
megőrzése 

Szlovénia-
Magyarország 
2007-2013

165/2008. 
174.908.-euro

nyert 8.744.-euro
ERFA szerződés aláírásra került,  a 
Társfinanszírozási  szerződés 
aláírása folyamatban van.

Szentgotthárdi Városi 
Gondozási Központ 
akadálymentesítése

NYDOP-2009-5.1.1/C 173/2009.
12.807.626.-Ft A pályázat 

benyújtása 
megtörtént. 

1.921.144.-Ft A pályázat várható elbírálása 2010. 
január

„Jó szívvel az 
egészségért” cselekvési 
terv

Vas megyei 
Közgyűlés 97/2009

300.000.-Ft
Nyert --- A  pályázat  szakmai  és  pénzügyi 

elszámolása folyamatban van

Közfoglakoztatás-
szervező foglalkoztatása

Ny-du. Regionális 
Munkaügyi Központ 45/2009 1.618.650.-Ft Nyert ----- A  pályázat  megvalósítása 

folyamatban van
A bölcsődék és 
közoktatási intézmények 
infrastrukturális 
fejlesztése

Önkormányzati 
Minisztérium 64/2009

34.920.000.-Ft

Nyert 8.007.777.-Ft A  vállalkozó  kiválasztása 
megtörtént.

Szentgotthárdi Kistérség 
közcélú 
foglalkoztatásához 
anyag- és 
eszközbeszerzése

2009. CEDE 135/2009.

3.798.508.-Ft

Nyert 949.627.-Ft
Szentgotthárdi Önkormányzat ezt a 
pályázatot  7  tagú  konzorciumban 
nyújtotta be!
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Egészségre nevelés a 
SZOI keretén belül TÁMOP-6.1.2. 61/2009.

10.000.000.-Ft A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

-------
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