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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. január 27-i  ülésére

Tárgy : Szentgotthárd Ady Endre u-i Tűzoltó szerház átalakításának vizsgálata

                                                 Tisztelt Képviselő-testület!

A  Képviselő-testület  244/2009.  számú  határozata  második  bekezdésének 
megfelelően,  a  Körmendi  Tűzoltóság  parancsnoka,  Király  Lajos  tűzoltó 
alezredes bevonásával, a helyszínen vizsgáltuk a szentgotthárdi Tűzoltó szerház 
igényeknek megfelelő átalakítása műszaki lehetőségeit, annak költség vonzatait. 
Pillanatnyilag  nincs  napirenden  a  tűzoltóság  beköltözése  a  szertárba,  hosszú 
távon  viszont  ez  –  amint  azt  a  korábbi  előterjesztéseknél  már  említettük  – 
bekövetkezhet. Ahhoz, hogy a tűzoltóságnak megfelelő legyen az elhelyezése, 
több átalakítást el kellene végezni az inatlanban. Ez jelenti új épületrész építését, 
a  meglévő  rész  átalakítását  és  jelent  némi  korszerűsítést  is  a  meglévő 
épületrészeknél.

Cél,  hogy a szentgotthárdi kistérség tűzvédelmi feladatainak ellátása érdekében 
egy korszerű bázist hozzunk létre, ami a Körmendi Tűzoltóság helyi rajának is 
és a Szentgotthárdi Önkéntes  Tűzoltóságnak is megfelelő.   
A helyszíni bejárást követően - figyelembe véve a szakmai követelményeket - 
megállapítható, hogy a Tűzoltószertár a mai állapotában, annak bővítése nélkül 
nem  képes   megfelelni  a  kitűzött  célnak.  A  jelenlegi  garázsrészben  a  jól 
felszerelt tűzoltóautók nem férnek el, a szükséges felszerelésnek nincs elegendő 
tároló, a tűzoltók elhelyezéséhez szükséges helyiségek nincsenek kialakítva. Az 
épület energiafelhasználása is nagyobb az indokoltnál. Mindezeket tartalmazza 
az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Átalakítási Terv.

A fenti  összegek  becsült  költségek,  ehhez  forrásokkal  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  nem rendelkezik.  Az  engedélyköteles  építészeti  és  gépészeti 
tervek  készítésébe  javasoljuk   bevonni  a  Körmendi  Tűzoltóságot, 
észrevételeiket  (pl. helyiségek térbeli kapcsolatának és funkciójának kialakítása 
garázskapu  mérete,  tárolók  elhelyezése  stb.)   a  tervezés  során  célszerű 
figyelembe venni.
Az  átalakítást,  bővítést  pályázati  források  felkutatásával,  a  Körmendi 
Tűzoltósággal közösen kívánjuk megvalósítani.



Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 
Tűzoltó szerház pályázati források bevonásával történő átalakításának 1. számú 
melléklet szerinti  programtervével  egyetért.  Felkéri  a polgármesteri  hivatalt  a 
további  egyeztetésekre,  a  pályázati  források  felkutatására  és  a  szükséges 
tervdokumentációk elkészíttetésére. A szükséges önrész biztosításáról a tervek 
alapján  készített  kivitelezői  költségvetések  és  a  pályázati  lehetőségek 
megismerése után dönt.
 
2./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  szentgotthárdi 
Tűzoltó  szerház  átalakításának  programtervével  kapcsolatban  az  alábbi 
kiegészítéseket javasolja ……………..

Határidő : folyamatos
Felelős : Viniczay Tibor polgármester 
              Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2010. 01. 12.
                                                          
                                                                                                      Viniczay Tibor   
Ellenjegyzem :                                                                                polgármester 



1. számú melléklet

Szentgotthárd  Ady  Endre  u-i  Tűzoltó  szerház 
átalakításának terve 

Átépítési feladatok

-  épület  déli  oldalán  kettő  korszerű  tűzoltóautó  befogadására  alkalmas, 
földszint + emelet  bővítmény építése. 
A tervezett  épületrész  utcafronti  részét  (keleti  oldal)  a    szomszédos  telek 
beépítés vonaláig kell előrehozni, ezáltal a tűzoltó gépjármű és egyéb tűzoltó 
felszerelések  tárolását  is  biztosítani  lehetne.  Ezen  bővítmény  első  emeleti 
részét javasoljuk a   régi épület frontvonaláig visszahúzni, mert véleményünk 
szerint  ezen a szinten új nagyobb   területre nincs szükség. 

A meglévő épület alaprajzi átalakítását a következőképpen képzeljük el:
- az első emeleti részen a nagyterem helyén  két pihenőhelyiség kialakítását, 
amelyikből    egyik irodaként illetve riasztási központ is használható lenne     
- a jelenlegi irodahelyiségből öltöző és  raktár funkció kialakítása szükséges
- a jelenlegi múzeum helyiségből étkező konyha kialakítását javasoljuk 
-  a  múzeum funkció  áthelyezése  a  tetőtérbe  a  kiállítási  tárgyaknak  ideális 
bemutatóteret    biztosítana.   Összességében  az  épület  teljes   tetőterének 
hasznosítását az önkéntes   tűzoltó   egyesületnek biztosítanánk

Épülettartozékok, épületgépészeti korszerűsítések :

-  a  takarékos  fűtés  érdekében  a  jelenlegi  gázkazán  mellé/helyett  vegyes 
tüzelésű kazánt kell   beszerelni és a fűtési rendszert is kismértékben át kell 
alakítani, lehetővé téve, hogy a tároló   helyiségekben csak temperáló fűtés 
legyen.          A tűzoltóság műszaki mentési  tevékenysége   során elszállításra 
került  faanyag (tűzifa) így teljes mérték hasznosíthatóvá válna. 

- Az elektromos hálózat érintésvédelmi és szabványossági felmérését követően 
a szabványnak   és rendeltetésnek megfelelő átalakításokat el kell végezni.



Költségszámítások

A cca. 240 m2  (földszint 140 m2 + első emelet 100 m2) bővítés és átalakítás 
előzetes költség -  becslése:
- engedélyezési tervek                 820 eFt
- építészeti kivitelezés            33.800 eFt
- gépészeti átalakítás                2.200 eFt
----------------------------------------------------------
  Ősszesen        :                     36.820 eFt



ELŐTERJESZTÉS
a képviselő – testület 2010. január 27-i ülésére

TÁRGY: Tiltakozás a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése
               önkormányzatokat érintő megszorító intézkedései ellen

Tisztelt Képviselő - testület!

A Magyar  Kormány  intézkedései  nyomán  az  elmúlt  években  az  önkormányzatok 
egyre  nehezebb  helyzetbe  kerülnek,  ellehetetlenülnek,  ami  egyre  inkább  az 
emberek, a helyi közösségek önrendelkezésének felszámolását eredményezi.
A  Magyar  Köztársaság  2010.  évi  költségvetése,  amelyet  a  Parlament  2009. 
november  30-án  fogadott  el,  tovább  rontja  az  önkormányzatok  amúgy  is  súlyos 
helyzetét, hiszen főbb számait nézve világosan látszik, hogy tarthatatlan. 
Jellemző,  hogy  az  önkormányzatok  feladatellátásának  központi  költségvetési 
támogatási szintje számszerűen forintban alacsonyabb, mint a 2002. évi!!
 Ezt a nagyságrendű elvonást már semmilyen szigorú gazdálkodással nem lehet
végrehajtani.  A  központi  költségvetéstől  származó  bevételből  2010.  évben 
Szentgotthárd Város Önkormányzata számára is kevesebb jut. 

Ez az elvonás diszkriminatív, ellehetetleníti, nyomorba dönti a védtelen embereket,
legfőképpen  azokat,  akik  a  legrászorultabbak,  a  legesendőbbek,  és  ellátások 
nagyban függ az önkormányzat lehetőségeitől. 
Bár  az  önkormányzatokat  érintő  állami  finanszírozási  rendszer  alkotmánysértő 
jellegének  megállapítása  miatt  a  Fejér  Megyei  Önkormányzat  2007.  májusában 
beadvánnyal  fordult  az  Alkotmánybíróság felé,  a  beadványt  az  Alkotmánybíróság 
nyilvántartásba vette, ám az azóta eltelt lassan három év alatt annak ellenére sem 
tűzte napirendjére, hogy a kezdeményező önkormányzat több alkalommal kérte a 
beadvány soron kívüli tárgyalását és a döntés mielőbbi kihirdetését.
A kialakult helyzet ellen tiltakoznunk kell azzal, hogy kimondjuk: a 2010. évi
költségvetés nem alkalmas az önkormányzatok törvények által meghatározott, nem
kis számú feladatának ellátására és finanszírozására, ami miatt az önkormányzatok 
– és közöttük Szentgotthárd város Önkormányzata sem tud maradéktalanul eleget 
tenni az elvárásoknak és előírásoknak.
Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést vitassa
meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat
1.)  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő  –  testülete  a  „Tiltakozás a 
Magyar Köztársaság 2010. évi  költségvetése önkormányzatokat  érintő megszorító 
intézkedései ellen” című előterjesztést megtárgyalta és tiltakozását fejezi ki a Magyar 
Köztársaság  2010.  évi  költségvetésében  foglalt,  az  önkormányzatokat  érintő 
megszorító intézkedések miatt.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete kimondja, hogy a 
kormány   által  beterjesztett  és  elfogadott,  a  Magyar  Köztársaság  2010.  évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény nem alkalmas az önkormányzatok 



törvények  által  meghatározott  feladatának  ellátására  és  finanszírozására,  hiszen 
ellehetetleníti és nyomorba dönti azokat, akik a legrászorultabbak, a legesendőbbek.

3.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatát küldje meg a 
Magyar Köztársaság Kormányának.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Határidő: azonnal.
Szentgotthárd, 2010. január 13

                                                                 Viniczay Tibor
                                                                 Polgármester

Ellenjegyzés:



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. január 27-i ülésére

Tárgy:  A Bölcsőde működtetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
Bölcsőde  működtetésére,  fenntartására  2002.  november  29-i  hatállyal  létrehozta  / 
megalapította  a  Tótágas  Közalapítványt.  A Közalapítvány  2003.  január  1-től  –  egy  éves 
időtartamra  megkötött  -  ellátási  szerződés  keretében  biztosította  a  bölcsődei  ellátást.  A 
Képviselő-testület  343/2004.  sz.  határozata  alapján  hivatkozott  ellátási  szerződés  2009. 
december 31-ig került ismét meghosszabbításra. 
Jelenleg az ellátási szerződés tehát lejárt. 2010. január 1-től rendezni szükséges a bölcsődei 
feladatok  ellátását,  annak  módját,  formáját  tekintettel  az  időközben  bekövetkezett,  az 
alábbiakban részletezett jogszabályi változásokra is.

A közalapítványok területét 2006. augusztus 24. előtt a Ptk. 74/G§-a szabályozta. A 2006. évi 
LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények  módosításáról  (Át.),  azonban  hatályon  kívül  helyezte  a  Ptk.  közalapítványokra 
vonatkozó  74/G.§-át,  ezzel  egyidejűleg  rendelkezett  a  még  létező  közalapítványok 
alapítványként megszorító szabályokkal történő működtetéséről.
A költségvetési  szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi  CV. törvény (Kt.) 
48.§-a  további  megszorítást  hozott  a  közalapítványok tekintetében (Át.  1.§  (3)  bekezdés), 
miszerint: „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”. 

Tehát  a  közalapítványok,  így  a  Tótágas  Közalapítvány  tekintetében  is  2011.  január  1-től 
jelenik meg a saját bevételi források elégtelensége miatti  megszüntetés kezdeményezésének 
kötelezettsége. 

A Tótágas Közalapítvány bevételi forrásainak alakulása a 2008. és 2009. években:

(adatok ezer forintban)
Bevétel jogcíme 2008. év 2009. év
Normatív állami 
hozzájárulás 20.075
Önkormányzati 
támogatás 26.660

Állami/ 
önkormányzati 
forrás aránya:

83,5 %

20.538

20.015

Állami/ 
önkormányzati 
forrás aránya:

79,8 %

Saját  bevétel  / 
térítési díj 8 284 
SZJA 1 % 386
Egyéb:  ado-
mány, juttatás 598

Egyéb:  saját 
bevétel,  SZJA 1  % 
adomány,  juttatás 
aránya:

16,5 %

8 905 
471

916

Egyéb:  saját 
bevétel,  SZJA 1  % 
adomány,  juttatás 
aránya:

20,2%



Összesen: 56.003 100,0 % 50.845 100,0 %
 
Fentiekből látható, hogy a Tótágas Közalapítvány tekintetében az elvárt saját források aránya 
alacsony, bevételei elsősorban állami / önkormányzati forrásból származnak, tehát ez alapján 
indokolt a Közalapítvány működtetésének megszüntetése. A megszüntetés Képviselő-testület 
általi  kezdeményezése  kizárólag  akkor  nem  kerülhetne  szóba,  ha  a  közalapítvány 
működtetésére  vonatkozóan  például  önkormányzati  rendelet  rendelkezne  annak 
fenntartásának  szükségességéről.  Jelenleg  ilyen  rendeletünk  nincs,  ill.  amennyiben  ilyen 
tárgyú  rendelet  megalkotásáról  döntene  a  T.  Testület,  a  Közalapítvány  működésének 
szükségességét  szakmai  és  pénzügyi  oldalról  egyaránt  indokolni  szükséges.  Ennek alapját 
nem látjuk.

A közalapítvány  megszüntetése  esetében  az  Át.  1.§  (5)  bekezdése  a  következők  szerint 
rendelkezik:  „5) 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.  Ennek  során  azonban 
gondoskodnia kell annak a jogszabálynak a kiadásáról, amely tartalmazza a jogutódlással  
kapcsolatos és mindazon rendelkezéseket, amelyek a közalapítvány bírósági nyilvántartásból  
való törlésének napjával azonos fordulónapon az érintett jogi személy további működésének 
folyamatosságát megfelelően biztosítják.”.

Továbbá  figyelembe  kell  venni,  hogy  amennyiben  a  fentiekben  leírtakra  tekintettel  az 
Önkormányzat megszünteti a Közalapítványt és a bölcsődei ellátást nem költségvetési szerv 
útján kívánja ellátni, biztosítania kell továbbra is ezt a szolgáltatást. Mivel a bölcsődei ellátás, 
mint szociális szolgáltatás a közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá tartozik, a szolgáltatás 
ellátásáért  fizetendő  díj  –  becsült  érték  –  alapján  közösségi  eljárásrendben  közbeszerzési 
eljárást  köteles  lebonyolítani  az  Önkormányzat  a  szolgáltatás  biztosítása  érdekében, 
amennyiben kizárólag piaci alapon kívánja működtetni az intézményt, ill. a szolgáltatást.

Fentiekben  részletezett  jogszabályi  változásokat  figyelembe  véve  a  bölcsődei  feladatok 
ellátása tekintetében a következők szerint kell eljárni,  ill.  szükséges döntéseket hozni a T. 
Képviselő-testületnek:

1.) A Tótágas Közalapítvánnyal a bölcsődei feladatok ellátására az ellátási szerződést a 
feladat folyamatos ellátása érdekében 2010. január 1-től  2010. június 30-ig terjedő 
időszakra meg kell hosszabbítani. 

2.) A Képviselő-testületnek döntenie kell a bölcsődei feladatok ellátásának jövőbeni 
módjáról, formájáról.

Tekintettel a saját – alapítványi - bevételi források elégtelenségére, ahogy azt az előterjesztés 
első  részében  részleteztük,  a  Közalapítványt  legkésőbb  2011.  január  1-vel  meg  kellene 
szüntetni. Mivel az ellátási szerződés 2009. december 31-én lejárt és tekintettel kell lennünk a 
korábban  hivatkozott  jogszabályokra  (pl.  Kbt.)  is,  2010.  június  30-val  javasoljuk  a 
Közalapítványt megszüntetni.



A Bölcsődei feladatok ellátásának jövőbeni lehetőségei:

1.)Költségvetési szerv útján történő feladatellátás

A költségvetési szerv által történő feladatellátásra két lehetőség adott:
a.) Már működő költségvetési szervhez csatoljuk a feladatot, a feladat ellátását. 
b.) Önálló költségvetési szerv létrehozása.   

Már működő költségvetési szervhez csatoljuk a feladatot, a feladat ellátását. 
A Játékvár Óvoda esetében kézen fekvő megoldás lenne egy közös igazgatású intézményként 
– óvoda és bölcsőde – működtetni a Bölcsődét.
Ezen intézményi forma pozitívumai: 
-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,  hogy  az  óvoda  felvegye  azt  a 
körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül 
betölti,  feltéve  ,  hogy  minden,  a  településen,  az  érintett  településeken  lakóhellyel,  ennek 
hiányában tartózkodási  hellyel  rendelkező három éves és  annál  idősebb  gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. A két intézmény közötti átjárhatóság biztosított és folyamatos 
lehetne. Tehát előzőekben foglaltak szerint több férőhelyet lehetne biztosítani a bölcsődében 
és a kisebb korosztálynak nem kellene sorban állni és a megüresedett helyekre várni.
-Közös igazgatású intézményként megoldódna az óvoda azon problémája, hogy hely hiány 
miatt  nem lehetett  tornaszobát  kialakítani.  A Bölcsődében a  kisgyermekkornak  megfelelő 
tornaszoba áll a gyermekek rendelkezésére. További kis helyiségeket lehetne kialakítani, ahol 
az egyes szakértői vélemények alapján a  gyermekek egyéni fejlesztését lehetne végezni.
- A Bölcsőde épületében jelenleg is két óvodai csoport kap helyet.
-Pályázati  lehetőségek  kihasználása  lehetséges  volna.  Amennyiben  önkormányzati  vagy 
kistérségi társulás fenntartású lenne az intézmény a bölcsődék és a közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázatot  már benyújthatnánk.
-  Amennyiben önkormányzati  vagy kistérségi fenntartású intézményként  működne tovább, 
úgy ezen közös  igazgatású intézmény formában költségvetési  szempontból  egy  magasabb 
vezetői pótlék megtakarítható.

Megoldandó feladat: 
-  az  étkeztetés  kérdése.  Jelenleg  nem  egységes  a  két  intézményben  a  szolgáltatás.  A 
Bölcsődének saját konyhája van, az óvoda az ELAMEN Zrt-től vásárolja a szolgáltatást.
- A Játékvár Óvoda fenntartója a Többcélú Kistérségi Társulás, az óvodával közös igazgatású 
intézményként  ezt  külön  el  kellene  fogadnia  a  Társulási  Tanácsnak  is,  sőt  a  Társulási 
szerződést is ki kellene egészíteni az új szolgáltatással. 

Önálló költségvetési szerv létrehozása
A Bölcsődei  feladatok ellátására,  ahogy az a  Közalapítvány létrehozása előtt  is  működött 
létrehozható egy önállóan működő költségvetési szerv. 

Költségvetési szervként történő működtetésről döntést hozni a kiadások és a várható bevételek 
ismeretében lehet. A bevételeket és azok megoszlását a 2008. és 2009. évek tekintetében már 
korábban bemutattuk.
A Bölcsőde kiadásai a 2009. évi költségvetés (terv) alapján:

Személyi juttatás: 28.640 e/Ft



M.adót terhelő járulék:   8.762 e/Ft
Dologi kiadások: 19.570 e/Ft (ebből az alapítvány működési ktg. 1.265 e/Ft)
Összesen: 56.972 e/Ft

(A korábban bemutatott bevételi adatok (2009.) a tényleges bevételt, a fenti kiadások pedig a 
tervezett  kiadási  adatokat  tartalmazták,  az  eltérést  korrigálja  továbbá  a  2008.  évi  
pénzmaradvány (7.486 e/Ft) is.)
A költségvetési szervként történő működtetés a fentiekhez hasonló költségeket és a bevételi 
táblában részletezett bevételeket jelent. (A személyi juttatások tekintetében sem kell lényegi 
különbségekkel  számolni,  ugyanis  jelenleg  is  a  közalkalmazotti  bértábla  szerinti  bérekkel 
foglalkoztatja a Közalapítvány a dolgozókat.) Tehát továbbra is számolni kell minimum évi 
20.000 e/Ft körüli önkormányzati támogatással, ill. akár annak növekedésével is a normatív 
állami  hozzájárulások  változásának  függvényében. Az  adóerőképesség  miatti  elvonás 
következtében  az  állami  normatívák  várhatóan  csökkenni  fognak,  vagyis  az  immáron 
önkormányzati fenntartásba kerülő intézmény állami normatívája kisebb lesz így a kieső részt 
önkormányzati  támogatással  kell  pótolni.  Ez  a  jelenlegi  szabályozók  szerint   elkerülhető, 
amennyiben a költségvetési szerv fenntartója nem Szentgotthárd Város Önkormányzata lesz, 
hanem a Többcélú Kistérségi Társulás. Viszont ebben az esetben is igaz, hogy a Társulásnál a 
társulási  szerződést módosítani kell,  a Társulási  tanácsnak pedig döntést  kell  hoznia az új 
intézmény fenntartásáról. 

Amennyiben  a  Képviselő-testület  a  költségvetési  szerv  útján  történő  feladatellátás  mellett 
dönt, a javasolt költségvetési szerv / intézmény besorolása:
- a tevékenység jellege szempontjából: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény,
-  a  feladatellátáshoz  gyakorolt  funkció  szerint  (gazdálkodási  jogkör):  önállóan  működő 
költségvetési szerv.
Az intézmény pénzügyi-számviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája látná 
el. 
Azt  azonban ebben az esetben is  meg kell  vizsgálni,  hogy a  Bölcsődei  konyhát  jelenlegi 
formában,  vagy  szolgáltatás  vásárlásával  költség-hatékonyabb  működtetni,  tekintettel  az 
eszközök pótlásának, a különböző hatósági előírásoknak történő megfelelés költségeire is.

2)  Külső  szolgáltatóval,  szervezettel  –  feladat-ellátási  szerződés  útján  –  látjuk  el  a 
feladatot.
Ebben  az  esetben,  ahogy  ezt  már  az  előterjesztésben  korábban  említettük  közbeszerzési 
eljárást kell kiírni a szolgáltatás biztosítására. A szolgáltatási szerződést célszerű négy vagy öt 
évre megkötni. Az eljárás kiírásánál figyelembe kell venni a jelenlegi dolgozók megtartását. A 
szakmai előkészítésbe a Tótágas Közalapítvány, ill. a Bölcsőde szociális szakembereit be kell 
vonni. Az viszont valószínűsíthető, hogy az így kiválasztott szolgáltató is csak akkor tudja a 
feladatot ellátni, ha az önkormányzattól támogatásban részesül.  

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  tárgyában  dönteni 
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
1.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  3  éven  aluli  gyermekek 
napközbeni ellátása érdekében a Tótágas Közalapítvánnyal (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. 
u. 16.)  2003. január 1-én megkötött Ellátási szerződést 2010. január 1 - 2010. június 30. 
időszakra  meghosszabbítja,  egyben  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  Ellátási  szerződés 
aláírására.



Határidő:  azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancscecs Zsolt Jegyző
2.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Tótágas  Közalapítvány 
megszüntetését  2010.  június  30-i  hatállyal  támogatja  és  elrendeli  a  Közalapítvány 
megszüntetéséhez szükséges okiratok előkészítését a februári Képviselő-testületi ülésre.

Határidő:  2010. februári Képviselő-testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancscecs Zsolt Jegyző
3.)
„A” variáció:                
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  3  éven  aluli  gyermekek 
napközbeni ellátását biztosító Bölcsődét 2010. július 1-től költségvetési szervként – közös 
igazgatású  intézményként  a  Játékvár  Óvodával  –  működteti.   Az  intézmény-átszervezés 
dokumentumait a februári Képviselő-testületi ülésre elő kell készíteni.
„B” variáció:                
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  3  éven  aluli  gyermekek 
napközbeni  ellátását  2010.  július  1-től  önálló  költségvetési  szerv  útján  biztosítja.  Az 
intézmény alapítás dokumentumait a februári Képviselő-testületi ülésre elő kell készíteni.
Határidő:  2010. februári Képviselő-testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancscecs Zsolt Jegyző
„C” variáció:
 Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  3  éven  aluli  gyermekek 
napközbeni ellátását 2010. július 1-től ellátási szerződés keretében kívánja biztosítani, és a 
szolgáltató kiválasztására közbeszerzési eljárás kiírását rendeli el. A Képviselő-testület felkéri 
a  Polgármesteri  Hivatalt  és  a  Közbeszerzési  Bizottságot  az  eljárás  előkészítésére  és 
lefolytatására.
Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Dancscecs Zsolt Jegyző

  Labritz Béla Közbeszerzési Bizottság Elnöke
Szentgotthárd, 2010. január 18.

Viniczay Tibor
Polgármester

Ellenjegyzés:



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. január 27-i ülésére

Tárgy: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület költségvetési javaslata

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 299/2009. sz. képviselő-testületi 
határozat 3. pontjában felkérte a Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnökét, hogy a jelen 
ülésre  az  Egyesületnél  megvalósítható  és  javasolt  kiadáscsökkenésre  alternatív  megoldási 
javaslatokat  terjesszen  elő,  egyben  az  önkormányzattal  megkötött  együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata tekintetében is tegye meg javaslatait.

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöksége áttekintette az Egyesület költségvetését és 
vele párhuzamosan az Önkormányzattal megkötött megállapodását is. Az Egyesület – ezzel 
kapcsolatban - az előterjesztés 1. számú mellékletében található dokumentumokat jutatta el az 
Önkormányzathoz.

Kívülről is jól látható az, hogy az Egyesület költségvetése ingatag lábakon áll: adósága évről-
évre növekszik. Az Egyesület ugyan számos intézkedést tett azért, hogy bevételeiket növelni 
tudja, illetve, hogy kiadásaikat csökkentse, de természetesen a gazdasági válság is súlyosan 
érinti  gazdálkodásukat,  hiszen  a  korábbi  jelentős  szponzori  támogatások  szinte  teljesen 
megszűntek, az épületek fenntartási költségei pedig folyamatosan növekednek. Az Egyesület 
valóban költségcsökkentő intézkedései sorát hozta meg az elmúlt időszakban: elvonta a 13. 
havi  fizetést,  befagyasztotta  a  béreket,  a  művészeti  csoportjainak  támogatását,  karvezetők 
tiszteletdíját csökkentette, a rendezvények költségeit minimumra csökkentette, a jegyárakat, 
illetve  ingatlanbérleti  díjakat  növelte.  A  szolgáltatási  palettát  is  növelte  (kereskedelmi 
tevékenység,  csoportkísérések  stb).  Az  energia  költségek  csökkentésre  is  próbált 
intézkedéseket tenni, ennek következtében például a színházban csak rendezvények esetében 
van normális fűtés, különben csak temperáló fűtés működik. 

Mindemellett  valóban helytálló az állítás,  amely szerint  az  Egyesület  az  Önkormányzattal 
kötött  megállapodásban  vállaltakat  szinte  maradéktanul  teljesítette.  A  beszámolóban 
olvashatunk arról, hogy a városban a civil élet virágzik, de a Városi Énekkart és a Városi 
Fúvószenekart is sikerült megőrizni és támogatni. A fiatalok számára folyamatosan nyitva tart 
a  FIKUSZ,  de  az  Egyesület  működteti  a  Turisztikai  Információs  Látogatóközpontot  is, 
amelyre  megkérdőjelezhetetlen   igény  van  városunkban.  Számos  klubot,  szakkört 
működtetnek,  hasonló  kisvárosokhoz  viszonyítva  valóban  több  és  sokszínűbb  kulturális 
programot nyújtva.

Nem  hallgathatjuk  el  azt  sem,  hogy  az  Önkormányzat  által  nyújtott  támogatás  eltér  a 
megállapodásban foglaltaktól, a támogatás - összességében – folyamatosan csökken.

Az Elnökség tehát újra áttekintette a 2010. évi költségvetési tervezetet a tavalyi bevételek és 
kiadások figyelembevételével, és jó néhány költségsornál további csökkentést javasoltak, a 
bevételi oldalon pedig 1 M forintos növelést tartanak reálisnak. Az Elnökség szerint nemcsak 
legalább a 2009. évi önkormányzati támogatás összege (26.972.-e/Ft) szükséges ahhoz, hogy 
az Egyesület  takaréklángon működni  tudjon,  de ehhez a  folyószámlahitel  igénybevétele  is 



szükséges  lesz  a  tervezet  szerint.  Az  együttműködési  megállapodást  (2.  sz.  melléklet)  is 
áttekintette az Elnökség melynek kapcsán a következő megállapításokat tette:

 2.1.6.  pontban foglaltaknál a következő módosítást javasolja: „  Színházi és koncert 
előadások szervezése”  maradjon a megállapodásban, viszont kérik törölni az ”évente 
legalább 5 alkalommal álló bérletsorozat„ meghatározást, továbbá kérik a kulturális 
rendezvények megszervezésénél a Karácsony Határok Nélkül c. rendezvény törlését,

 az  Egyesület  Elnöksége  arra  kéri  az  Önkormányzatot,  hogy  a  2.2.3.  pontban 
meghatározott kötelezettségének tegyen eleget, vagyis az éves költségvetési támogatás 
nyújtása kapcsán a támogatás mértéke ne legyen kevesebb, mint az Önkormányzat 
által a Művelődés Háza és Színház számára a 2005. évi költségvetésben meghatározott 
összeg,  évente  legalább  az  infláció  mértékével  emelve  a  kulturális  feladatok 
elvégzéséhez.  Továbbá:  a  turisztikai  feladatok  elvégzését  az  előző  évben  a  helyi 
szállásadóktól beszedett idegenforgalmi adó bevételből támogatja az Önkormányzat, 
amelynek mértékéről évente március 01. időpontig külön megállapodásban állapodnak 
meg, 

 az Elnökség továbbá kéri,  hogy a  2.2.6.  pontban lévő megfogalmazás  pontosításra 
kerüljön, miszerint az épületek fenntartási költségeit az Önkormányzat biztosítja az 
általa nyújtott éves költségvetési támogatás keretein belül, 

 kérik  a  4.3.  pontban  a  következő  megállapítást  a  dőlt  betűvel  jelzett  módosítással 
kiegészíteni: „Az Önkormányzat azonnali hatállyal írásban abban az esetben mondhat 
fel, ha az Egyesület a jelen megállapodás szerinti kötelezettségei közül bármelyiket 
súlyosan megszegi, vagy fizetési kötelezettségeit rendszeresen nem teljesíti,  feltéve,  
hogy az Önkormányzat a 2.2.3.) pontban meghatározott támogatást nyújtja.”

Ha megnézzük az Egyesület költségvetését, jól kivehető, hogy a legnagyobb terhet a személyi 
kiadások és a magas rezsi költségek jelentik. Az irreálisan magas rezsi költség indoklásaként 
készült  a  mellékelt  anyag  is,  amely  bemutatja  az  energetikai  helyzetet  a  Pannon  Kapu 
Kulturális Egyesület által üzemeltetett épületekben (melléklet).

Az Elnökség tehát megállapította, hogy a vázolt megszorító intézkedéseken túl továbbiakat 
már nem tud végrehajtani. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy az Elnökség például egyáltalán nem 
foglalkozott az alkalmazotti létszámcsökkentés lehetőségével, amely hosszútávon nyilvánvaló 
és  nem  elhanyagolható  kiadáscsökkentéssel  járna.  A  létszámcsökkentés  gondolatával 
párhuzamosan  az  önkormányzat  2010.  évben  3  fő  közcélú  foglalkoztatottat  bocsátott  az 
Egyesület  rendelkezésére,  ezzel  is  megpróbálva csökkenteni  az Egyesület  terheit.  További 
lehetőség  volna  szerintünk,  hogy (az  egyre  kisebb számú)  nagyobb rendezvények idejére 
megbízási  szerződéssel  alkalmazna  munkatársakat  az  Egyesület,  kifejezetten  csak  a 
rendezvények  idejére.  Az  önkéntesek  bevonása  is  (pl:  az  ügyeletek  ellátásába)  jócskán 
csökkenthetné  a  feladatok  ellátásához  szükséges  főállásúak  számát.  A  megbízási 
szerződésekkel  való  feladatellátás  további  előnye  lenne,  hogy  kevesebb  finanszírozást 
igényelne.  Az ingatlanok magas  rezsiköltségének csökkentésére további lehetőség,  egyben 
kényszermegoldás lehetne a Színház téli időszakra való teljes lezárása – a rendezvényeket 
ehelyett  a  Refektóriumban  megtartva.  Ezen  utóbbi  intézkedéshez  természetesen  műszaki 
szakvélemények beszerzése lenne szükséges.  Mindezen lehetőségek számbavétele  kapcsán 
hangsúlyozandó:  ezek  az  Egyesület  költségvetését  a  2010.  évben  jelentősen  ugyan  nem 
csökkentenék, de a következő évektől kezdve viszont várhatóan nem kis mértékben.



Mindezeket  számbavéve  is  úgy  látjuk azonban,  hogy amennyiben az  Önkormányzat 
2010. évben nem tud a 2009. évi költségvetési  támogatáshoz hasonló nagyságrendben 
támogatást nyújtani az Egyesület számára, úgy az Egyesület nem tudja működésének 
lényegét,  egyben  létjogosultságát  tovább  fenntartani.  Ezzel  párhuzamosan  pedig 
felvetődne  annak  lehetősége  /  kényszere  is,  hogy  a  közművelődési  és  idegenforgalmi 
feladatok ellátását más módon kényszerülne az Önkormányzat ellátni.

A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni és a tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesület 299/2009. sz. képviselő-testületi határozat 3. pontjára tett javaslatait elfogadja. A 
2010. évi működéséhez 26.972.-e/Ft önkormányzati támogatást biztosít, mely beépítésre kerül 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésébe.
Határidő: azonnal
Felelős  : Jakabné Palkó Edina  irodavezető
               Szalainé Kiss Edina elnök

2.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesület 299/2009. sz. képviselő-testületi határozat 3. pontjára tett javaslatait elfogadja. A 
2010. évi működéshez ……..-e/Ft önkormányzati támogatást biztosít, mely beépítésre kerül 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésébe. A beépített összeg alapján 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felkéri  a  PKKE  elnökét,  hogy 
készítse  el  az  önkormányzati  támogatást  figyelembe  véve  az  Egyesület  2010.  évi 
költségvetését.
Határidő: azonnal, illetve az előterjesztésre a februári ülés
Felelős  : Jakabné Palkó Edina  irodavezető
               Szalainé Kiss Edina elnök 

3.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesület 299/2009. sz. képviselő-testületi határozat 3. pontjára tett javaslatait az alábbiakkal 
egészíti  ki:  ………………………………….  A  2010.  évi  működéshez  ……..-e/Ft 
önkormányzati  támogatást  biztosít,  mely  beépítésre  kerül  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 2010. évi költségvetésébe. A beépített összeg alapján Szentgotthárd Város 
Önkormányzata  Képviselő-testülete  felkéri  a  PKKE  elnökét,  hogy  készítse  el  az 
önkormányzati támogatást figyelembe véve az Egyesület 2010. évi költségvetését.
Határidő: azonnal, illetve az előterjesztésre a februári ülés
Felelős  : Jakabné Palkó Edina  irodavezető
               Szalainé Kiss Edina elnök

Szentgotthárd, 2010. január 19.
      Viniczay Tibor
                                                                                                             polgármester
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. számú melléklet

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 
Tel: 94/554-106
e-mail: muvhaz@sztgnet.hu

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.                                                            
  
Tisztelt Képviselő-testület!

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  feladatait.  2006-ban  társadalmi  szervezetünk  célja  kiegészült  az 
idegenforgalom városi és kistérségi szintű szervezésével, hiszen Szentgotthárd város vezetése 
nagyon  helyesen  mérte  fel,  hogy  a  nehéz  gazdasági  helyzetből  kiút  lehet  a  turizmus 
fejlesztése.  Az  idegenforgalomtól  elválaszthatatlan  a  megfelelő  kulturális  kínálat,  ennek 
szellemében dolgozunk.
Áttekintve a Pannon Kapu Kulturális Egyesület  költségvetését,  látható,  hogy az Egyesület 
működése ebben a formában, hosszútávon nem lesz fenntartható. Az egyesület adósága évről-
évre növekszik, annak ellenére, hogy számos intézkedést tettünk azért,  hogy bevételeinket 
növelni tudjuk, illetve, hogy kiadásainkat csökkentsük.  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  maradéktanul 
teljesítettük, ami különösen fontos a városban a civil élet virágzik, mely nagyban köszönhető 
annak  a  döntésnek,  hogy  ezen  szervezetek  ingyen  használhatják  az  épületeinket, 
szolgáltatásainkat  és  szakmai  segítséget  is  nyújtunk számukra.  Megőriztük  és  továbbra  is 
támogatjuk a Városi Énekkart és a Városi Fúvószenekart. A fiatalok számára folyamatosan 
nyitva tartott, ellenőrzött helyet és értelmes elfoglaltságot nyújtunk. Működtetjük a Turisztikai 
Információs Látogatóközpontot, az önkormányzattal karöltve letettük a turisztika alapjait, az 
idegenforgalmi  bevételeket  növeltük.  Számos  klubot,  szakkört  működtetünk,  hasonló 
kisvárosokhoz viszonyítva több és sokszínű kulturális  programot nyújtunk. A kulturális  és 
idegenforgalmi  szakma  is  elismeri  tevékenységünket,  több  önkormányzat,  kulturális 
intézmény és szervezet is megkeresett minket, hogy tapasztalatainkat osszuk meg velük. .  
Furcsa  helyzet  mutatkozik,  hogy  ha  az  egyesület  költségvetését  elemezzük.  Ebből 
egyértelműen látszik, hogy annak ellenére, hogy a feladatunk a közművelődési és turisztikai 
munka  ellátása,  a  kiadásaink  nagyobb  arányát  teszi  ki  a  rezsi,  mint  a  szakmai  munkára 
fordított összeg. Éppen ezért felmerülhet az a verzió is, hogy a Színház épülete, amelynek 
horribilis  a  fenntartási  költsége  visszakerüljön  az  Önkormányzat  működtetésébe.  Ezzel 
azonban nem lenne megoldva a probléma, hiszen annak költségei így az Önkormányzatot 

mailto:muvhaz@sztgnet.hu


terhelné  és  a  benne  lévő  funkciók  is  ezáltal  halálra  lennének  ítélve.  A  városnak  és 
egyesületnek közös érdeke, hogy együttesen találjanak megoldást. 
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.  
Az elnökség újra áttekintette a 2010. évi költségvetési tervezetet és a 2009. évi bevételeket és 
kiadásokat  és  néhány költségsornál  csökkentést  javasol,  a  bevételi  oldalon 1.000.000Ft-os 
növelést  tart  reálisnak.  Az elnökség megállapította,  hogy az egyesület  további  megszorító 
intézkedéseket nem tud végrehajtani.  És egyben felhívja a Tisztelt Testület figyelmét, hogy a 
támogatás további csökkentése ellehetetleníti az egyesület további működését. Mellékletként 
csatolom az egyesület várható kiadásait tartalmazó iratot 2010. évre vonatkozóan. 
Ezzel kapcsolatban azonban a személyes megjegyzésem a következő lenne:
-Az  egyesület  döntése  szerint  a  bevételi  oldalon  a  pályázati  összegeknél  csak  a  már 
szerződéssel  rendelkező  támogatás  szerepel,  viszont  az  elmúlt  évek  tapasztalatai  alapján 
legalább 5.000.000.- Ft bevételt tartok reálisnak. Ezzel növelt bevétel  esetén is legalább a 
2009. évi támogatás összege és a folyószámlahitel  igénybevétele szükséges ahhoz, hogy a 
2010.évben egyáltalán minimális szinten az egyesület működni tudjon 
Az  együttműködési  megállapodás  kapcsán  a  következő  megállapításokat  tette  az 
elnökség:  
-2.1.6.   pontban  foglaltaknál  a  következő  módosítást  javasolja:  „  Színházi  és  koncert 
előadások szervezése”  maradjon a megállapodásban, kérjük törölni az” évente legalább 5 
alkalommal álló bérletsorozat „  meghatározást. 
Az együttműködési megállapodás minden egyes pontját helyén valónak tartja az egyesület, 
viszont újfent felhívja a figyelmét a Tisztelt Testületnek, hogy 2.2.3. pontban meghatározott 
kötelezettségének nem tesz eleget, illetve kéri, hogy a 2.2.6. pontban lévő megfogalmazás 
pontosítását,  mely  értelmezésünk  szerint  az  épületek  fenntartási  költségeit  az 
Önkormányzatnak kellene viselni. 
Kérjük,  hogy  a  4.3.pontba  a  következő  megállapítást  az  alábbiakkal  kiegészíteni 
szíveskedjenek:  „az  egyesület  …fizetési  kötelezettségeit  rendszeresen  nem  teljesíti  ha  az  
Önkormányzat  a  2.2.3 pontban rögzített támogatást nyújtja .”  

Szentgotthárd, 2010-01-14

Szalainé Kiss Edina
elnök 



A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET VÁRHATÓ KIADÁSAI 
2010. ÉVBEN 

 I.  KIADÁSOK

 I/1.BÉR,-ÉS BÉRJELLEGŰ KIADÁSOK

Dolgozói bérek Összeg/év
Bérköltség 10.980.000.-
Járulékos költségek  3.129.300.-

Összesen:                                                          14.109.300.-***
 

Művészeti csoportvezetők díja Összeg/év
Rápli Róbert 
( Fúvószenekar) 40.000.-Ft/ hó 
 

480.000.-

Zleovszki Júlianna 
(Városi Vegyeskar) 30.000.- Ft/hó 

360.000.-

Összesen: 840.000.-

Rendszergazda díja
 

Összeg/év

Völker Tamás (20.000 Ft/hó) 240.000.-

 Meleg étkezési hozzájárulás 6 fő részére, 
járulékos költségeivel 

Összeg/év

Meleg utalvány (1 főrészére : 6000.- Ft 
értékben  + 1.500.- SZJA, 45.000.- Ft/hó ) 

540.000.-

Összesen: 540.000.-

Összes bér, bérjellegű kiadás  Összeg /év



KIADÁS I/1. 15.729.300.-

I./2. TOVÁBBI KIADÁSOK (REZSI,-TÁRGYI KIADÁSOK)

Könyvelői díj 
(50.000.-Ft/13 hó) 

650.000.-

Villamos energia 2.500.000.-

Távhő, melegvíz  (Színház)

( tartalmazza a 2009. évi  5.237.763.- Ft 
támogatást) 

10.000.000.-

Víz és  csatornadíj 500.000.-

Gáz (Művház) 1.300.000.-

Szemét szállítás 150.000.-

Telefon költség 700.000.-

Internet előfizetés 400.000.-

Takarítószerek, kéztörlő, toalettpapír stb. 
400.000.-***

Fénymásoló szervízdíja 200.000.-

Kötelező biztonságtechnikai 
felülvizsgálat,karbantartási összeg

600.000.-

Dekorációs és irodaszer költség 200.000.-

Folyószámla-hitel törlesztése, 2009. évről 
fennmaradt kifizetetlen számlák 4.500.000.-

Tartalék , rendkívüli kiadásokra 

Bankköltség
500.000.-

Postaköltség
100.000.-

Marketing költség 200.000.-



Szerzői jogdíj 600.000.-

Szakmai továbbképzés

I./2. KIADÁSOK ( REZSI, 
TÁRGYI KIADÁSOK )

23.500.000.-

I./3. KIADÁSOK (CSOPORTOK ELKÜLÖNÍTETT KÖLTSÉGEI)

Fúvószenekar 250.000.-Ft

Városi Vegyeskar 150.000.-Ft

I./3. Kiadások( csoportok 
elkülönített költsége)

Összeg/év

400.000.-Ft



I./4. KIADÁSOK ( RENDEZVÉNYEK KIADÁSAI) 

RENDEZVÉNY ÖSSZEG/ÉV

Bérletes színházi előadások 1.500.000.-

Gyermek színházi előadások
800.000.-

Hangversenyek
220.000.-

Magyar Kultúra Napja
0.-

Március 15.
0.-

Kihívás Napja 0.-

Május 1. 150.000.-

Gyermeknap 50.000.-
Városházi esték 200.000.-

Szentgotthárdi Ifjúsági Nap
50.000.-

Egyéb rendezvények 0.-

Hopplá fesztivál
1.000.000.-

Történelmi Napok 2.000.000.-

Szent István-napi ünnepségek 150.000.-

Október 23. ünnepség 0.-
Tökparti 25.000.-
FIKUSZ 100.000.-

Kiállítási költségek 25.000.-



I/4.KIADÁSOK 
(RENDEZVÉNYEK KÖLTSÉGEI)

6.270.000.- 

A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET 2010.ÉVBEN 
VÁRHATÓ KIADÁSAI

I./1. BÉR, ÉS BÉRJELLEGŰ KIADÁSOK 15.729.300.-
I.2./REZSI ÉS TÁRGYI KIADÁSOK 23.500.000.-

I./3. CSOPORTOK ELKÜLÖNÍTETT 
KÖLTSÉGEI 400.000.-

I./4.RENDEZVÉNYEK KIADÁSAI
6.270.000.-

ÖSSZES KIADÁS 45.899.300.- 

****Megjegyzés:

Tartalmazza a takarítói bért, járulékos költségeket, illetve a takarítószer 
költségeit: 
90.000.-Ft/hó: 1.080.000.-
25.650.-Ft/hó: 307.800.-
7.500.- Ft/hó: 90.000.-
400.000Ft/év: 400.000.-



 Összesen: 1.877.800.-

 

A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET TERVEZETT 
BEVÉTELEI 2010.ÉVBEN

BEVÉTELEK ÖSSZEG/ÉV

Áthúzódó számlák kifizetésére

Rezsi továbbszámlázás 600.000.-

Kereskedelmi tevékenység 
400.000.-

Jegybevételek
4.000.000.-

Tagdíj 74.000.-

Szponzori bevételek 500.000.-

 Ingatlanbérleti díjak 3.000.000.-

Megítélt pályázati összeg 553.787.-

Rendezvényszervezésből származó bevételek 1.500.000.-

Önkormányzati támogatás
( Egyesületünk mérlege ezzel az 

Önkormányzati támogatással lenne 
egyensúlyban ! ) 

35.271.513.- 

45.899.300.-

Idegenforgalmi kiadások 3.032.000.- Ft 
Bérköltségek : 100.000.- Ft/hó 1.200.000.-

Járulékos költségek 342.000.-
Étkezési utalvány költsége 90.000.-



Marketing költség 1.000.000.-
Látogatóközpont üzemeltetési költsége 400.000.-

Energetikai helyzet a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által 
üzemeltetett épületekben

Kossuth Lajos u 7. szám alatti épület (Művelődési ház épülete) :
 
   2005 év óta a PKKE mellett az épületben kapott helyet a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat  is.  Ekkor alakították ki az általuk használt  épületrész központi  fűtési  rendszerét, 
melyet a pince kazánházában összekötöttek az épület többi részében meglévő régi központi 
fűtési  rendszerrel.  Ugyancsak  ez  a  rendszer  fűti  a  Fikusz  klub  részt  is.  Hőtermelésre 
beállítottak két darab Marabu 50 gázkazánt, melyekkel kiváltották az addigi vegyes tüzelésű 
Totya kazánokat. A fűtővíz keringetését közös szivattyúval végezték, mely már korábban,
méretezés  nélkül  lett  beépítve.  A régi  rendszeren  a  többszöri  átgondolatlan  „alakítgatás” 
következményeként  a  biztonsági  felszálló-  és  a  légtelenítő  vezetékek  bonyolult  hálózata 
légbeszívóvá  vált,  így  napi  ca.20  -  50  liter  közötti  víz  utánpótlásra  volt  szükség. 
Tulajdonképpen  egy  nagy  víztérfogatú,  eliszaposodott,  acélcsöves,  nyitott  hálózatot 
közösítettek egy rézcsővel szerelt lapradiátoros rendszerrel.
Ennek  „eredményeként”  az  épületrészek  tekintetében  szabályozhatatlan,  elektrokémiai 
korrózióra  fokozottan  hajlamos,  az  eltérő  fűtési  menetrendek  (igények)  szerint  nem 
üzemeltethető épületfűtő rendszer alakult ki. 
Az új rendszerrészen nem építettek be termosztatikus radiátorszelepeket, a régi rendszerrészen 
pedig  az avultság miatt nem is tanácsos a radiátorok megbontása.
2008 évre az eltérő tömegáramok miatt a családsegítős oldalon eliszapolódás következett be, 
melynek kivédésére a régi rendszeroldal fojtásával, majd az új rendszeren serkentőszivattyú 
alkalmazásával próbálkoztunk. 
2009  évben  a  fűtési  szezon  megindulásával  az  egyik  gázkazán  hőcserélője  korróziósan 
kilyukadt. Ennek javítása annyiba került volna, mint egy új, kisebb kazán. Ezzel egy időben 
átlyukadt a padláson található kiegyenlítő tartály is. 
Ilyen előzményekkel nem az volt az elsődleges kérdés, hogy miként spóroljunk, hanem az, 
hogy miként fűtsünk! 
   Megoldásként némi elméleti hőigényszámítást követően szétbontottuk a rendszert:
Egy kisebb teljesítményű gázkazán beszerzésével a családsegítős oldalon kialakítottunk egy 
zárt  rendszerű  fűtést.  A  régi  rendszeren  a  másik  üzemképes  régebbi  kazánnal  és  egy 
kiegyenlítő tartályként funkcionáló 200 literes olajos hordóval üzemképessé tettük a nyitott 
rendszert. Ugyanitt értelmezve a légbeszívás létrejöttének módját, kiküszöböltük azt.  
Így a felsorolt műszaki és komfort problémák jelentős részét orvosolni tudtuk.
A két kazán eltérő menetrend szerinti időzített vezérlésével és az előremenő vízhőmérsékletek 
tapasztalati  úton  történő  állításával  a  januári  napi  gázfogyasztást  ca.80  m3  –re  tudtuk 
korlátozni, elfogadható komfortosság mellett.
A szükséges anyagokat az energetikai keretből, a zeneiskolai fűtési rendszer bontásából és 
vállalkozói felajánlásból „finanszíroztuk”.A kivitelezést az ÖKV-val közösen végeztük.
A régi rendszer cseréje (csőhálózat,  radiátorok,  szelepek, szivattyúk, vezérlés)  a nagyfokú 
korróziós  károsodások  és  a  szabályozhatatlanság  miatt  már  többször  napirenden  volt,  de 
anyagi okok miatt minden alkalommal meghiúsult.
   A földgáz költségeket a PKKE fizeti,  továbbszámlázását a gáz főmérőn mért  köbméter 
értékből képzett hőmennyiség légköbméter arányos megosztásával és az alapdíj harmadával 
számítjuk.



   Következő lépésként tervezzük a szivattyúindítás automatizálását és hőmérséklet érzékelés 
bevonását a kazánok indításába, a régi rendszer zárttá tételét, továbbá a pincében futó fűtési 
csövek  szigetelését.  Így  a  villamos  energia  és  gázfogyasztás  éves  átlagban  tovább 
csökkenthető.  

Az épület villamos energia betáplálása 3×32 Amper, melyet a PKKE fizet ki. Ez az érték a 
jelenlegi csúcsteljesítmény igényekhez többszöri mérés alapján is optimális nagyságú.
A családsegítő villamos energia fogyasztását részben almérő méri, részben számításos úton 
határoztuk meg (közös fűtési szivattyú). Az alapdíjat 50%-ban átszámlázzuk.
A villamos  hálózat  az  épület  nagy  részében  teljesen  elavult,  nem  felel  meg  a  szabvány 
ajánlásoknak. Cseréje szintén többször napirenden volt. A kerthelyiség villamos hálózatát az 
összeomlás veszélye és a vizesedés miatt leválasztottuk.

A vízfogyasztás átlagos, 20-as átmérőjű vízóra méri, melyet a PKKE fizet. A továbbszámlázás 
az ivóvíz- és  szennyvízdíj tekintetében almérős leolvasás alapján történik, az alapdíjat 50%-
ban megosztjuk.
A használati melegvíz előállítása a PKKE-nél 1 db 120 literes elektromos vízmelegítővel, a 
családsegítőnél  pedig  átfolyós  rendszerű  elektromos  vízmelegítővel  történik,  nappali 
üzemben. Az előállított HMV mennyisége az igényeknek megfelelő.

Építészeti felújítással, hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével további hőigénycsökkenés lenne 
elérhető.

Széll Kálmán tér 7.szám alatti épület (Színház épülete) :
  
  Távhő szolgáltató által a kolostori kazánházból fűtött épület, 5412 lm3 alapdíjas térfogattal, 
ami a teljes városi alapdíjas térfogat ca. 3%-a. Az elfogyasztott hőmennyiségek számlázása 
hőmennyiségmérés alapján történik. Az éves hő felhasználások az elmúlt három évben 700 GJ 
körül szóródtak. 
Ezzel az adattal az épület a teljes évet záró tíz önkormányzati  fogyasztó közül 2009 - ben a 
hetedik  helyen  áll  az  egy  légköbméterre  vetített  éves  hőigények  tekintetében 
(0,131GJ/lm3/év).
 A hőközpontot  a  szolgáltató  üzemelteti  és  javítja.  A fűtési  igényeket  órás  pontossággal 
továbbítjuk feléjük. Az épület szakaszos fűtésű, rendezvényen kívüli időszakban a temperálási 
hőmérsékletek a következők:
Aula ca. 18-22 C fok,  nézőtér és színpad ca.14-18 C fok, öltözők ca. 8-16 C fok.
Három fűtési rendszer található az épületben. 

- Padlófűtés rendszer: aula, nézőtéri- és bejárati folyosók, technikai karzat. 
A nagy hő tehetetlensége miatt ezzel temperáljuk az épületet, mert az éjjeli távhő szolgáltatói 
leállást másként nem tudnánk kompenzálni.
      -  Radiátorok  és  nézőtéri  csőfűtőtestek:  alaphelyzetben  csökkentett  üzemmódban 
működnek, csak rendezvény idején üzemelnek a külső hőmérséklet által szabályozott normál 
teljesítménnyel.
      - Légfűtő rendszer: az egyébként szükséges szellőztető légmennyiség felfűtésére szolgál, 
csak a nézőtéren üzemképes, az épület többi részében ( aula, folyosó, színpad,WC stb.) nem 
üzemel.  Az elszívások  a  nézőtéri  folyosó kivételével  üzemképtelenek. Hő visszanyerési-, 
párásítási-, hűtési lehetőség nincs.
 



  A három rendszer együttes üzeme nem összehangolt, rosszul szabályozható. A jelentős belső 
hő  fejlődést  nem tudja  figyelembe venni.  Ez  komfortossági  problémák forrása és  egyben 
többlet energiafogyasztást okoz. 
A bronzkapu  előterében  kialakított  információs  központ  fűtése  jelenleg  csak  elektromos 
hősugárzóval oldható meg, mert az eredetileg oda tervezett (1986) padlófűtő rendszer nem 
épült ki. 
  A  városközponti  rehabilitációs  pályázatban  tervezzük  a  gépészeti  felújításokat 
(  hő  visszanyerős  légtechnika,  fűtési  szabályzások  kialakítása,  vizes  blokkok,  villamos 
főkapcsoló, stb.). 

  A  villamos  energia  betáplálása  3×63  Amper,  melyre  jelenleg  a  színpadtechnikai 
berendezések (világítás) miatt van szükség. A későbbiekben a tervezett beruházások miatt a 
gépészeti  áramigény  várhatóan  növekedni  fog,  viszont  ezt  kompenzálni  lehet  modernebb 
(csökkenő teljesítmény igényű) színpadi világítástechnikai eszközállománnyal.

A víz  fogyasztás  átlagos.  A tényleges  vízfogyasztást  egy  13-as  átmérőjű  vízóra  méri.  A 
tűzcsaphálózat 20-as átmérőjű órával rendelkezik, ezen fogyasztás nincs. Ez utóbbi alapdíja 
százezer  forint  nagyságrendű  évente.  Egyeztetést  kezdeményeztem  a  szolgáltatóval  a 
fogyasztás  nélküli  tűzcsap  vízórák  alapdíjával  kapcsolatosan.  A  használati  melegvíz 
előállítása 4 db 200 literes elektromos vízmelegítővel, nappali üzemben történik . Cirkulációs 
rendszer nincs. A büfében 1 db 80 literes elektromos vízmelegítő szolgáltatja a melegvizet.
A HMV rendszert szintén a pályázatban kívánjuk átalakítani. A vizesblokkok felújításához 
igazodóan cirkulációs rendszert szeretnénk kialakítani tárolótartállyal, távhős és elektromos 
melegítési lehetőséggel esetleg napenergia bevonásával.

  Információim  szerint  szintén  a  pályázat  segítségével  tervez  a  város  megoldani  olyan 
építészeti problémákat, melyek közvetlen hatással vannak az épület hőigényére (acél és üveg 
szerkezetek hőhídjai, stb.), így a későbbiekben hőigénycsökkenés várható.



2. sz. melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI  M E G Á L L A P O D Á S

mely létrejött egyrészről: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 
szám - képviseletében eljár: Viniczay Tibor polgármester) - a továbbiakban: 
Önkormányzat,

másrészről:
Pannon Kapu Kulturális Egyesület  (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 
7.  -  képviseletében  eljár:  Szalainé  Kiss  Edina  elnök)  -  a  továbbiakban: 
Egyesület

között az alulírott helyen és napon, az alábbi elvek és feltételek szerint:

1. A megállapodás elvei

1.1.  Az  Önkormányzat  és  az  Egyesület  Szentgotthárd  város  közművelődési, 
ifjúsági  és  turisztikai  feladatainak  megvalósítása  és  fejlesztése  érdekében 
kívánnak  együttműködni.  Az  e  területen  végzett  munka  hatékonysága 
érdekében az egyes feladatokat közösen, illetve egyeztetett módon látják el.

 1.2.   Az   Önkormányzat  feladatai  közé  tartozik  a  hatályos  önkormányzati 
törvény  szerint  a  közösségi  tér  biztosítása;  muzeális  intézményekről,  a 
nyilvános könyvtári  ellátásról  és  a közművelődésről  szóló 1997. évi  CXL. 
törvény  pedig  részletesen  meghatározza  az  ezzel  kapcsolatos  részletes 
teendőit.  Az  1997.  évi  CXL.  tv.  79.  §  (1)  bek.  szerint   a  települési 
önkormányzat  az  önkormányzati  rendeletben meghatározott  közművelődési 
feladatok  megvalósítására  az  e  törvény  követelményeinek  megfelelő  jogi 
személlyel közművelődési megállapodást köthet.

1.3.  Az  Egyesület  bírósági  bejegyzéssel  rendelkezik  (Pk.60.081/2005/2.), 
alapszabálya szerint tevékenysége  kiterjed:
- a Szentgotthárdon ellátandó közművelődési és turisztikai  feladatokra,
- ingyenesen vagy térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokra.

1.4.  Az  Önkormányzat  a  122/2005.számú  határozatával  úgy  döntött,  hogy  a 
közművelődési  feladatai  ellátására  2005.  09.  01-jétől  az  Egyesülettel  köt 



közművelődési megállapodást.

1.5.  Az  Egyesület  joga  és  kötelezettsége  Szentgotthárd  területén  a 
közművelődési  és  turisztikai  feladatok  ellátása,  a  szakmai  tevékenység 
koordinálása  és  felügyelete,  valamint  a  városban  és  a  kistérségben  zajló 
kulturális és turisztikai  tevékenység fellendítése, eredményeinek értékelése. 
Az  Egyesület  részt  vesz  az  Önkormányzat  ifjúsági  feladatainak 
szervezésében, koordinálásában.

2. A megállapodás tartalma

Az Önkormányzat és az Egyesület a következő vállalásokat teszi:

2.1. Az Egyesület vállalásai:

2.1.1. Vállalja a város közművelődési feladatainak és programjainak 
szervezését, lebonyolítását, irányítását.

2.1.2. Bekapcsolódik Szentgotthárd és kistérsége kultúrával kapcsolatos 
terveinek, koncepcióinak kidolgozásába és végrehajtásába.

2.1.3. Munkaszervezetet működtet a konkrét programok megvalósítása és a 
célok elérése érdekében a hatályos jogszabályok előírásainak és jelen 
megállapodás 3.5. pontjában foglaltaknak megfelelően. 
Az  eseti  feladatok  ellátására  szükség  szerint  megbízási  szerződést 
köthet, mely megbízás a konkrét feladat megszervezésével megszűnik.

2.1.4. Figyelemmel kíséri munkája során Szentgotthárd város lakossága és a 
településen  működő  civil  szervezetek  igényeit.  Segíti  a  kulturális, 
művészeti csoportok munkáját és ösztönzi új csoportok létrejöttét.      

2.1.5.  Nyitottságával  ösztönzi  a  kulturális  értékek  létrehozását,  segíti 
megőrzésüket  és  közvetítésüket.  Szorosabb  kapcsolatot  épít  ki  a 
nemzetiségi  szervezetekkel  a  nemzetiségi  kultúra  megőrzése 
érdekében.

2.1.6.  Közreműködik  az  emberek  kulturális  vonatkozású  igényeinek 
feltárásában, az önszerveződő csoportok fejlesztésében. Konkrétan:
-   Színházi  és  koncert  előadások  szervezése:  évente  legalább  5 

előadásból  álló  bérletsorozat,  5  előadásból  álló  bérletes 
hangversenysorozat  szervezése  -  utóbbit  a  Takács  Jenő Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményegységgel közösen;



- Művészeti csoportok működtetése: legalább fúvószenekar, énekkar;
- Kiállítások szervezése: képző-, népművészeti- és fotóművészeti;
- Kulturális rendezvények megszervezése úgy, hogy a már meglévő 

nagyrendezvények (Történelmi Napok, Karácsony Határok Nélkül, 
Városházi  Esték),  városi  ünnepségek  (augusztus  20.,  május  1., 
március  15.,  október  23.  -  utóbbi  kettőnél  a  technikai 
lebonyolításban  és  a  szervezésben  segít  az  Egyesület  a  rendező 
intézménynek),  a  visszatérő  Pedagógus-nap,  Semmelweis  napi, 
Magyar  Kultúra  Napi  ünnepségek  mindenkor  megszervezésre 
kerüljenek;

- 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 szintér biztosítása;

- Ismeretterjesztés;
- Szoros  együttműködés  az  idegenforgalmat  szervezőkkel,  a  városi 

civil  szervezetekkel,  intézményekkel,  vállalkozókkal,  a  kistérség 
önkormányzataival, ausztriai és szlovéniai kulturális szervezetekkel, 
a kisebbségi szervezetekkel, a szomszédos kistérségekkel.

2.1.7. Folyamatosan együttműködik az Önkormányzattal,  az Önkormányzat 
által  fenntartott  közművelődési  szervezetekkel,  oktatási 
intézményekkel, valamint a város és kistérségének civil szervezeteivel.

2.1.8.  Közvetíti  az  Önkormányzat  felé  mindazon  kulturális  tevékenységet 
érintő kéréseket, felvetéseket, amelyek működési körében felmerülnek.

2.1.9.  Pályázatok  benyújtásával,  külső  források  felkutatásával  segíti  -  az 
önkormányzati támogatás takarékos felhasználása mellett - a kulturális 
élet feltételeinek javítását és továbbfejlesztését Szentgotthárdon.

2.1.10.  Szentgotthárd és kistérségében működő önkormányzati és kistérségi 
fenntartású  intézmények  és  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
valamint  a  kistérségbe  tartozó  önkormányzatok  térítési  díj  fizetése 
nélkül  használhatják  a  közösségi  színtereket,  kivéve,  ha  az  így 
szervezett rendezvények  belépődíjasak.

2.1.11.  Civil  szervezeteknek  együttműködési  megállapodás  ellenében 
biztosíthatja  a  közösségi  színteret  és  eszközöket  térítési  díj  fizetése 
nélkül.  Együttműködési  megállapodás  kötése  tárgyában  az 
Önkormányzatnak  kezdeményezési  és  ellenőrzési  joga  van. 
Együttműködési  megállapodással  nem  rendelkező  civil  szervezetek 



részére  eseti  megállapodással  bocsátható  rendelkezésre  a  közösségi 
színtér, térítési díj ellenében, illetve indokolt esetben nélküle, amiről az 
elnök dönt.

2.1.12.    Politikai  szervezetek,  politikai  rendezvények,  belépődíjas 
rendezvények esetén, illetve vásárok és termékbemutatók esetén csak 
térítési  díj  ellenében  bocsátható  rendelkezésre  a  közösségi  tér,  ezek 
esetében minden alkalommal eseti megállapodás megkötése szükséges.

2.1.13. Az idegenforgalom terén végzendő feladatai az Egyesületnek: 
        -  Elősegíteni  a  turizmus  fejlesztését,  turisztikai  projektekben való 

együttműködés,  a  turisztikai  beruházások  ösztönzése,  szakmai 
segítségnyújtás és koordinálás a turisztikai piac szereplőinek.   

  -  A  Turisztikai  Információs  Látogatóközpont  üzemeltetésének 
biztosítása.

  -  Az  Idegenforgalmi  Konzultációs  Fórum rendszeres  megszervezése, 
életben tartása.

  -  Szentgotthárd  város  és  térségének  idegenforgalmi  hírverése, 
népszerűsítése. 

  - Évente legalább egy nemzetközi és egy belföldi utazás kiállításon való 
megjelenés. 

  - Turisztikai szolgáltatások biztosításának bővítése.

2.1.14.  Az Egyesület  vállalja  a  Szentgotthárdi  Ifjúsági  Fórum munkájának 
koordinálását,  az  Önkormányzat  és  a  Fórum közötti  kapcsolattartást, 
valamint a FIKUSZ (Fiatalok Kulturált Szórakozóhelye) működtetését. 
Az Egyesület segítséget nyújt az Önkormányzatnak az ifjúságot érintő 
kérdések,  felmérések,  programok,  koncepciók,  tervek  rendezésében, 
elkészítésében, frissítésében.

2.1.15.A művészeti csoportok közül a fúvószenekar elnevezése Szentgotthárd 
Város  Fúvószenekara,  az  énekkar  elnevezése:  Szentgotthárd  Város 
Énekkara.  A művészeti  csoportok fellépéseik során ezen a néven, az 
Egyesület  művészeti  csoportjaként  léphetnek  fel.  A  művészeti 
csoportokkal  az  Egyesület  belső  szabályzataiban  is  részletesen 
foglalkozni kell. A két művészeti csoportot segítő civil szervezetekkel 
az  Egyesület  együttműködési  megállapodást  köteles  kötni,  melyben 
meg kell határozni, hogy milyen módon adhatnak anyagi és nem anyagi 
támogatást a művészeti  csoportok munkájához a civil  szervezetek. A 
két  művészeti  csoportnak  járó  támogatást  az  Egyesület  elkülönített 
alszámlára  utalja  és  az  csak  és  kizárólag  a  művészeti  csoportok 
kiadásainak  fedezetére  használható  fel.  Amennyiben  a  művészeti 
csoportok  támogatást  kapnak,  azt  is  az  Egyesület  elkülönített 



alszámlájára  kell  utalni  és  csak  a  művészeti  csoportok  céljaira 
használható  fel.  A művészeti  csoportok  fellépéseiért  kapott  bevétel 
ugyancsak  a  csoportok  alszámlájára  kerül  és  a  művészeti  csoportok 
céljaira használható fel. Elsősorban a művészeti csoportok alszámláján 
lévő pénzösszegből kell fedezni a művészeti csoportokkal kapcsolatos 
kiadásokat is.

2.2. Az Önkormányzat vállalásai:

2.2.1. Közösségi térként biztosítja:
-  a  Szentgotthárd,  Kossuth  Lajos  u.  7.  szám alatti  Művelődés  Háza 
ingatlant  azzal,  hogy  az  épület  egy  részében  a  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat működik;
- a Széll Kálmán tér 7. szám alatti Színház épületét;
- a Széll Kálmán tér 11. szám alatti Refektóriumot és kolostorudvart 
azzal,  hogy  ezekben  folyamatosan  lehet  rendezvényeket  szervezni  a 
Polgármesteri Hivatallal történő előzetes egyeztetést követően.

2.2.2. Biztosítja az Egyesület számára a 2.2.1. pontban felsorolt ingatlanok 
ingyenes használatát.

2.2.3. Évente költségvetéséből támogatást nyújt, melynek mértéke nem lehet 
kevesebb, mint az Önkormányzat által a Művelődés Háza és Színház 
számára  a  2005.  évi  költségvetésben  meghatározott  összeg,  évente 
legalább  az  infláció  mértékével  emelve  a  kulturális  feladatok 
elvégzéséhez. 

 A turisztikai feladatok elvégzését az előző évben a helyi szállásadóktól 
beszedett idegenforgalmi adó bevételből támogatja. Ennek mértékéről 
évente  március  01-jéig  a  Képviselő-testület  által  jóváhagyott  külön 
megállapodásban  állapodnak  meg.  Ez  a  külön  megállapodás 
tartalmazza mindazon turisztikai feladatokat, melyeket az Egyesület az 
adott évben el kíván végezni. Az egyes elvégzendő feladatokhoz hozzá 
kell  rendelni  annak  várható  és  kimutatható  költségeit  –  az  így 
kiszámítható összeg lesz az alapja a támogatás mértékének, melyet az 
Egyesület  az  év  folyamán  külön  tart  nyilván  és  felhasználásáról  a 
tárgyévet követő év május 31-ig tételesen elszámol az Önkormányzat 
felé.  Az  Egyesület  által  végzett  idegenforgalmi  tevékenységből 
származó  bevétel  az  Egyesület  saját  bevétele,  melyről  az 
Önkormányzat az Egyesülettől tájékoztatást kérhet.

2.2.4. Az Egyesületnek ingyenes használatra átadja a korábban a Művelődés 
Háza és Színház vagyonába tartozott leltár szerinti vagyontárgyakat. Az 



Egyesület  által  megszerzendő  vagyontárgyak  tulajdonjogáról 
esetenként kell megállapodni.

2.2.5.  Az  Egyesületet  az  Önkormányzat  folyamatosan  tájékoztatja  a 
közművelődést, kultúrát, ifjúságot és turisztikát érintő elképzelésekről, 
igényekről,  önkormányzati  előterjesztésekről,  döntésekről, 
rendeletekről, ezek előkészítésébe lehetőségek szerint be is vonja.

2.2.6. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartási-felújítási költségeit 
az  Önkormányzat  viseli  azzal,  hogy  ezekre  forrást  adott  esetben 
pályázati úton az Egyesület is szerezhet.

2.2.7. Felhívja a figyelmet az Egyesület működését érintő kulturális, ifjúsági 
és  turisztikai  szolgáltatásokra  vonatkozó  jogszabályváltozásokra,  az 
adott jogszabályokat átadja számára.

2.2.8.  Javaslatot  kér  a  városi  kulturális,  ifjúsági  és  turisztikai  koncepciók, 
valamint  az  ezeken  alapuló  cselekvési  tervek  kialakításához  és 
megalkotásához  az  Egyesülettől,  illetve  az  e  tárgyban  készített 
előterjesztéseket,  rendelet  tervezeteket  megküldi  véleményezésre  az 
Egyesületnek.

3. A megállapodás feltételei

3.1. Jelen megállapodás szerint a közművelődésben érintettek köre: elsődlegesen 
Szentgotthárd  város  lakossága,  ezen  túlmenően  a  Szentgotthárdi 
kistérségben élők.

3.2.   A  közművelődési  szolgáltatás  igénybevételi  lehetőségeinek  minimális 
időtartama:
munkanapokon ügyfélfogadási időben: naponta 08.00 - 16:00 óráig, illetve 
ügyeleti időben.
A közösségi  színtér,  illetőleg közművelődési  célú minimális nyitva tartás: 
munkanapokon  ügyfélfogadási  időben,  azon  túl  a  konkrét  programokhoz 
igazodva.

3.3.  A közművelődési  feladat  megvalósításában  közreműködőktől  megkívánt 
szakképzettség: a jogszabályokban meghatározott szakképzettség.

3.5. A megállapodás személyi feltételei:
-  az  Egyesület  1  főállású  elnököt,  2  főállású  művelődésszervezőt,  1  fő 

szervezési asszisztenst, 1 fő idegenforgalmi ügyintézőt és 1 fő technikust 



foglalkoztat munkaszervezetében,
-  a  további  feladatok  ellátására  (könyvelés)  megbízási  szerződéssel 

alkalmaz megfelelő személyt.

3.6. A megállapodás tárgyi feltételei:
A központi, mindennapi ügyintézés helye: 
Szentgotthárd, Kossuth Lajos u. 7. szám alatti, illetve Széll Kálmán tér 7. 
szám alatti épület.
Egyéb  tevékenységek  a  közösségi  színtérként  kijelölt  helyszíneken 
zajlanak: 

- művelődési ház és kerthelyisége (Kossuth L. u. 7.),
- Színház és térsége (Széll K. tér 7.),
- Refektórium és kolostorudvar (Széll Kálmán tér 11.),
- Várkert és szabadtéri színpada.

3.7. A megállapodás pénzügyi feltételei:
Az  Önkormányzati  támogatás  havonta,  az  Egyesület  részéről  az 
Önkormányzatnak  leadott  ütemezést  figyelembe  véve  kerül  átadásra, 
melynek  mértéke  nem  lehet  kevesebb,  mint  az  Önkormányzat  által  a 
Művelődés  Háza  és  Színház  számára  a  2005.  évi  költségvetésben 
meghatározott összeg tekintettel a 2.2.3. pontban a művészeti csoportokra 
vonatkozóan  leírtakra.   A támogatást  a  következő  években  az  infláció 
mértékével  emelni  kell,  amennyiben  az  Önkormányzat  elvárásai  az 
Egyesülettel szemben a jelen megállapodás szerint maradnak.
Az  idegenforgalmi  feladat  ellátásáért  a  2.2.3.  pont  szerinti  külön 
megállapodásban  meghatározott  összeget  négy  egyenlő  részletben,  a 
negyedévenkénti  idegenforgalmi  adóbefizetések  után  kell  az  Egyesület 
részére átutalni.  
Az Önkormányzat támogatását az Egyesület köteles pályázatokon szerzett 
pénzeszközökkel  kiegészíteni,  továbbá  arra  kell  törekednie,  hogy  egyéb 
módon is növelje bevételeit.

4. A megállapodás megszűnése

4.1. Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre.

4.2.  Jelen  megállapodást  rendes  felmondással  a  Szerződő  Felek  írásban,  6 
hónapos felmondási idővel mondhatják fel.

4.3. Rendkívüli felmondás:
Az Önkormányzat azonnali hatállyal írásban abban az esetben mondhat fel, 
ha  az  Egyesület  a  jelen  megállapodás  szerinti  kötelezettségei  közül 



bármelyiket súlyosan megszegi, vagy fizetési kötelezettségeit rendszeresen 
nem teljesíti.
Az Egyesület csak abban az esetben jogosult azonnali hatállyal felmondani, 
ha  az  Önkormányzat  a  2.2.  pontban  rögzítetteknél  kevesebb  támogatást 
biztosít.

4.4.  A jogviszony megszűnése napján az Egyesület  köteles az általa használt 
ingatlanokat  az  Önkormányzatnak  átadni,  az  ingóságokat,  berendezési 
tárgyakat leltár szerint visszaadni.
A működés során szerzett  vagyontárgyak további jogi  sorsa a 2.2.4.  pont 
utolsó mondatában említett megállapodástól függ.

5. Együttműködés, ellenőrzés

5.1. A Szerződő Felek folyamatosan együttműködnek egymással.
Az  Egyesület  évente  benyújtja  éves  munkatervét  -  ezzel  egyidejűleg 
beszámol  az  előző  év  munkájáról,  valamint  a  beadott  és  az  elnyert 
pályázatokról  is.  Ugyancsak  az  Együttműködés  elveinek  megfelelően 
történik a 2.2.3. szerinti megállapodás.

5.2. Az Önkormányzat tájékoztatja az Egyesületet a kultúrát, ifjúságot, turizmust 
érintő  döntésekről,  előterjesztésekről.  Évente,  a  munkaterv  és  éves 
beszámoló  alkalmából  értékeli  a  jelen  Megállapodásban  foglaltak 
érvényesülését.
Az  Önkormányzat  folyamatosan  ellenőrzi  az  Egyesület  munkáját.  Ennek 
érdekében  a  Polgármesteri  Hivatal,  belső  ellenőr,  stb.  szervezetek 
bevonásával átfogó- és cél/témaellenőrzést tarthat.

5.3. Az Egyesület köteles elkészíteni mindazon belső szabályzatokat, melyeket 
jogszabályok a biztonságos, zavartalan működés érdekében előírnak. Ezeket 
bemutatni köteles az Önkormányzat részére.

6. Záró rendelkezések

6.1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az 
irányadók.

6.2.  A  Szerződő  Felek  jelen  megállapodást  annak  elolvasása  után,  mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.



Szentgotthárd, 2009. január ”….”

……………………….                                         …………………………
         Önkormányzat                                                             Egyesület



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. január 27-i ülésére

Tárgy: A Játékvár Óvoda és a SZOI intézményeinek szervezeti átalakítása

Tisztelt Képviselő-testület!

1.) SZOI és a magyarlaki / csörötneki óvoda:

Az  alapító  önkormányzatok  (Szentgotthárd,  Csörötnek,  Magyarlak)  valamint  a 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa 
döntése alapján a Magyarlak - Csörötnek Általános Iskola és Óvoda 2009. július 01. 
időponttól a SZOI tagintézményeként működik tovább. 

A tagintézmény korábban egyetlen,  önálló  intézmény keretein  belül  gondoskodott 
nemcsak  az  iskolai  oktatásról,  de  az  óvodai  nevelési  feladatokról  is  -  a  tavalyi 
átszervezés  következtében  a  SZOI  tehát  nem  csak  az  általános  iskolai  -, 
középiskolai-  és művészetoktatási  képzést,  de az óvodai  nevelést  is  felvállalta.  A 
tavalyi  tagintézménnyé  válás  előkészítése  során  ugyan  mindvégig  egyetlen 
intézményként  kezeltük  a  magyarlaki-csörötneki  iskolát  és  óvodát,  azonban  már 
akkor  látható  volt:  az  átszervezés  második  lépésére  is  szükség  lesz,  hiszen  az 
óvodai  feladatellátás  szakmailag  nem  a  SZOI  keretein  belül  oldható  meg  a 
legjobban. Időközben a Játékvár Óvoda is vidéki tagintézménnyel bővült: a rönöki 
Kerekerdő óvoda szintén tagintézményként  működik  tovább 2009.  júliusától.  Idén 
Gasztony  Község  Önkormányzata  jelezte  szándékát:  szintén  a  Játékvár  Óvoda 
tagintézményeként szeretnék továbbműködtetni az óvodájukat. Jól látható: ahogy a 
SZOI, mint azt a neve is mutatja (Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény), a 
kistérségi oktatás székhelyintézményévé vált - ugyanez igaz a Játékvár Óvodára is: 
a kistérségi óvodai ellátás székhelyintézményévé nőtte ki magát.

A fentiekre tekintettel, továbbá a közoktatási szakértőink egyetértésével javasoljuk, 
mint  a  tavalyi  átszervezés  második  lépését,  hogy  a  jelenleg  a  SZOI  intézmény 
keretei között működő csörötneki és magyarlaki óvodák a már amúgy is kistérségi 
feladatokat ellátó Játékvár Óvoda Szentgotthárd tagóvodáiként működjenek tovább 
2010. július 01. időponttól. 

Az  átszervezés  az  igényelhető  állami  támogatások  összegét  sem  pozitív,  sem 
negatív irányban nem érinti.

2.) Tapsifüles Óvoda (Gasztony):

Gasztony Község Önkormányzat Képviselő testülete, mint a Tapsifüles Óvoda alapító 
szerve az 55/2009. számú határozatával kezdeményezte a Szentgotthárd Város és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsánál, hogy a gasztonyi 



Tapsifüles Óvoda és konyha intézmény a szentgotthárdi Játékvár Óvoda 
tagintézményeként működjön tovább 2010. július 01. időponttól.

Az  átszervezés  elsődleges  oka  természetesen  az  anyagi  előnyökben  rejlik. 
Amennyiben  az  intézmény  tagóvodává  válik,  jogosulttá  válik  a  tagintézményi 
támogatásra  (70e  FT/fő/év),  valamint  a  kistelepülések  tagintézményi  támogatása 
(1500  fő  alatt  16.710/fő/év).  A gasztonyi  óvodában  jövőre  22  gyerek  várható  az 
előrejelzések  alapján,  vagyis  ez  azt  jelenti,  hogy  éves  szinten  1.907.620,-  Ft 
többletbevételre tehet szert a fenntartó (2010. évben ennek 4/12-ed részére, vagyis 
635.873,-  forintra).  Mivel  az  intézmény  fenntartási  hozzájárulásaival  kapcsolatban 
komoly gondokkal küzdenek az érintett települések, a tagintézménnyé válás ebből a 
szempontból feltétlenül indokolt!

A  tagintézménnyé  válás  további  előnye  lehet  az,  hogy  a  szakmai  irányítói  és 
felügyeleti  feladatokat a Játékvár Óvoda vezetői  megfelelő szakmai végzettséggel 
láthatják  el,  valamint  lehetőség  nyílik  a  munkaerő  gazdálkodás  hatékonyabb 
kihasználására is.

3.) A tagintézménnyé válásról:

A tagóvodává válások során az óvodák valamennyi alkalmazottját a jogutód Játékvár 
Óvoda veszi át – mind a SZOI-ból kiváló magyarlaki-csörötneki óvodák esetében, 
mind a gasztonyi óvoda esetében. Az alkalmazottak átvétele során az alkalmazottak 
munkaviszonya  változatlanul  fennáll,  a  munkáltató  átszervezése  nem  vezet  a 
munkaviszonyuk megszűnéséhez.

A tagintézménnyé  válást  követően a  Játékvár  Óvoda  költségvetésébe  beépül  a 
tagóvoda  költségvetése,  de  azon  belül  elkülönítve  szerepel  a  tagintézményi 
költségvetés  és  mind  a  Játékvár  Óvoda,  mind a  magyarlak-csörötneki/gasztonyi 
tagintézmény  esetében  külön  kell  vezetni  a  bevételeket  és  a  kiadásokat.  A 
mindenkori  költségvetési  törvény alapján  a magyarlak-csörötneki/gasztonyi  óvodai 
ellátás után igényelhető alap- és kiegészítő állami támogatásokat – az intézményen 
belül - a magyarlak-csörötneki/gasztonyi feladatellátásra kell elkülöníteni és fordítani. 
A mindenkori költségvetési törvény alap- és kiegészítő állami támogatásaival le nem 
fedett  fenntartási  költségeket  a  magyarlak-csörötneki/gasztonyi  feladatellátás  után 
Magyarlak/Csörötnek  /  Gasztony  Község  Önkormányzata  illetve  a  Többcélú 
Kistérségi Megállapodás alapján azon települési  önkormányzatok viselik,  ahonnan 
érkező gyermekek igénybe veszik  a  magyarlak-csörötneki/gasztonyi  tagintézmény 
óvodai ellátását – ennek évenkénti megállapítása a bejáró gyermekek létszámának 
arányában  történik.  .  A szentgotthárdi  intézmény feladatellátása  utáni  költségeket 
Szentgotthárd Város Önkormányzata köteles biztosítani a Társulás költségvetésén 
belül.
 
A tagintézménnyé  történő  átszervezés  kapcsán  problémaként  merül  fel,  hogy  az 
étkeztetést a szentgotthárdi székhely óvodában és a magyarlak-csörötneki valamint 
a  gasztonyi  óvodában  más-más  szolgáltató  látja  el. Az  érintett  önkormányzatok 



persze továbbra is ragaszkodnak a saját szolgáltatójukhoz, a gasztonyi óvoda saját 
főzőkonyhával is rendelkezik. Amíg viszont a magyarlaki-csörötneki óvodákban és a 
gasztonyi óvodákban a tagintézménnyé válást követően is a korábbi szolgáltató látná 
el  az  élelmezési  szolgáltatást,  addig  a  székhelyóvodában  az  ELAMEN  Zrt. 
gondoskodik a feladatról. A tagintézménnyé válás egyik feltétele kell  legyen tehát, 
hogy a tagintézményi étkeztetés finanszírozását továbbra is Magyarlak, Csörötnek 
és Gasztony Község Önkormányzatának kell  biztosítania. A tagintézménnyé válás 
további  előfeltétele,  hogy  a  szolgáltatás  során  az  érintett  szolgáltatóknak  / 
önkormányzatnak  biztosítaniuk  kell  a  jogszabályokban  meghatározott  feltételeket. 
(Így: az élelmezési kiszabat a jogszabályban meghatározott élelmiszer felhasználási 
előírások figyelembe vételével történjen, az üzemeltető a megrendelt ételadagokat 
az  élelmezési  kiszabatnak  megfelelő  mennyiségben  és  minőségben  teljesítse, 
továbbá,  hogy  a  konyha  működtetése  során  a  közegészségügyi  követelmények 
betartásához  szükséges  feltételeket  biztosítja,  azok  költségeit  viseli,  továbbá 
gondoskodik az ételhulladék jogszabályi előírásoknak megfelelő elszállításáról.)

A tagintézményi megállapodást és vele a végleges döntéseket az érintett felek, így 
az érintett képviselő-testületek és a fenntartó Társulási Tanács a törvényben előírt 
vélemények  beszerzését  és  annak  megismerését  követően,  várhatóan  a  2010. 
márciusi ülésen (de legkésőbb május 15. időpontig) fogadhatják el. 

4.) Véleményezés

A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.   törvény  102.  § (9)  és  (11)  bekezdése 
alapján  a  fenntartó  -  a  július-augusztus  hónapok  kivételével  -  nevelési  évben 
óvodát,  óvodai  csoportot  nem szervezhet  át,  valamint  legkésőbb  az  intézkedés 
tervezett végrehajtása évének  május 15. időpontjáig hozhat a nevelési-oktatási 
intézmény átszervezésével összefüggő döntést. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény előírja, hogy a helyi önkormányzat a 
közoktatási  intézményét  akkor  szervezheti  át,  ha  az  adott  tevékenységről, 
szolgáltatásról  továbbra is  megfelelő  színvonalon  gondoskodik  oly  módon,  hogy 
annak  igénybevétele  a  gyermeknek,  tanulónak,  szülőnek  nem  jelent  aránytalan 
terhet. A törvény alapján intézményátszervezésnek minősül minden olyan fenntartói 
döntés, amely az alapító okiratnak e törvény 37. § (5) bekezdésének b) pontjában 
meghatározottak módosulásával jár, vagyis érinti:
 
az  intézmény  típusát,  alaptevékenységét,  nemzeti,  etnikai,  kisebbségi  és  más 
feladatait,  tagintézményét,  a  feladatellátást  szolgáló  vagyont,  a  vagyon  feletti  
rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címét,  
nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális gyermek-,  
tanulólétszámot,  a tagozat  megnevezését,  iskola  esetén az évfolyamok számát,  
alapfokú  művészetoktatás  esetén  a  művészeti  ágak,  azon  belül  a  tanszakok  
megnevezését.



Annak  eldöntéséhez,  hogy  az  átszervezés  a  gyermeknek,  szülőnek  nem  jelent 
aránytalan terhet,  be kell szerezni a megyei önkormányzat - fejlesztési tervre 
épített  -  szakvéleményét. A  helyi  önkormányzat  az  Országos  szakértői  
névjegyzékben  szereplő  szakértő véleményét  köteles  beszerezni  tervezett 
intézkedésének véleményezése céljából.  A szakértőnek abban a kérdésben kell 
állást  foglalnia,  hogy  a  javasolt  megoldás  biztosítja-e  az  adott  tevékenység, 
szolgáltatás  e  bekezdésben meghatározottak  szerint  történő további  ellátását.  A 
szakértő  véleményét  a  megyei  önkormányzat  részére  -  a  szakvélemény 
megkérésével  egyidejűleg  -  meg  kell  küldeni.  A független  szakértőre  -  a  helyi 
önkormányzat megkeresésére - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal 
tesz javaslatot. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. (3) bekezdése alapján a 
fenntartó az óvoda megszüntetésével, átszervezésével összefüggő döntése előtt 
beszerzi 
az intézmény alkalmazotti közösségének, a nemzeti vagy etnikai kisebbségi 
nevelésben-oktatásban  részt  vevő  intézmény  esetén -  ha  nem  rendelkezik 
egyetértési  joggal  -  a  fenntartótól  függően  a  települési  vagy  a  területi 
kisebbségi önkormányzat, illetőleg ennek hiányában az adott kisebbség helyi 
egyesületének  véleményét. A  vélemény  kialakításához  -  az  információk 
hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani 
az  érdekeltek  részére.  A  vélemény  kialakításához  minden  olyan  információt 
hozzáférhetővé kell  tenni  a  véleményezési  joggal  rendelkezők részére,  amely  a 
fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. 

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

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  és 
egyben javasolja a fenntartó Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási  Tanácsának, hogy a jelenleg a Szentgotthárd és Kistérsége 
Oktatási  Intézmény  Magyarlak  -  Csörötnek  Általános  Iskola  és  Óvoda 
tagintézmény részeként  működő magyarlaki  óvoda és csörötneki  óvoda 2010. 
július  01.  időponttól  a  Játékvár  Óvoda (külön-külön)  tagóvodájaként  működjön 
tovább.
Határidő: azonnal
Felelős:  Viniczay Tibor polgármester
               Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Játékvár Óvoda 
intézmény  alapítója  javasolja  a  fenntartó  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a gasztonyi Tapsifüles 



Óvoda (és konyha) 2010. július 01. időponttól a Szentgotthárdi Játékvár Óvoda 
tagintézményeként működjön tovább.
Határidő: azonnal
Felelős  : Viniczay Tibor  elnök

            Dr. Gábor László irodavezető 

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  javasolja  az  1-2.) 
pontban  érintett  intézményeket  fenntartó  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy az 1.) és 2.) pontban 
meghatározott tagintézménnyé váláshoz szükséges, a törvényben meghatározott 
vélemények / szakvélemény beszerzéséről gondoskodjon.
Határidő: 2010. márciusi testületi / Társulási Tanácsi ülés
Felelős:    Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. január 19.

Dr. Gábor László
    irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



ELŐTERJESZTÉS
a képviselő – testület 2010. január 27-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati vagyonkezelő szervezet kialakítása

Tisztelt Képviselő-testület!
A  Képviselő  –  testület  a  2009.  novemberi  ülésén  foglalkozott  a  vagyongazdálkodás 
átalakításának témájával. Akkor a következő határozatot hozta: 
277/2009. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  vagyongazdálkodással 
kapcsolatos  Tájékoztatót  megismerte,  azzal  egyetért.  A  vagyongazdálkodás  lehetséges 
szervezeti  formáival  kapcsolatosan  ki  kell  dolgozni  elsősorban  egy  közüzemi-  és  egy 
gazdasági  társasági  forma modelljét,  ami tartalmazza a  vállalkozás lehetséges szervezeti 
felépítését,  a  pénzügyi,  jogi,  közgazdasági  szempontokat.  Az  új  szervezeti  forma 
felállítására időbeli ütemtervet és feladattervet is el kell készíteni. 

A határozatban  foglaltak  alapján  a  lehetséges  szervezeti  formákról  a  következőket  tudjuk 
előterjeszteni:
A felmerülő legfontosabb kérdés a  következő:   Gazdasági  Társaság vagy  a  költségvetési 
szervek  közül konkrétan a közüzem ? Ezzel kapcsolatosan azt az ajánlást olvashatjuk, hogy 
mindig a konkrét helyzetben kell ezt eldönteni, de mindig azt a formát kell választani ami az 
adott feladatot a lehető leghatékonyabban tudja elvégezni. 

Részlet egy nemrég kiadott pénzügyminisztériumi anyagból: „A 2008. évi CV. Tv. (Kt.) a 
költségvetési  szervek  működésével,  jogállásával,  gazdálkodásával  foglalkozik,  továbbá  a 
közfeladat-ellátás nem költségvetési szervekkel hanem gazdálkodó szervek keretében  történő 
megszervezésével.  …  Cél,  hogy  a  leghatékonyabbnak  bizonyuló  szervezeti  megoldás 
kerüljön kiválasztásra, ehhez a Kt. a korábbiakhoz képest sokszínűbb lehetőséget nyújt 
az önkormányzatoknak.”

Az önkormányzat által ellátandó feladatokat  az Ötv. 8.§(1)bek.-e tartalmazza. 
A feladatellátás módját az önkormányzatok maguk választják meg! (Ötv.8. §(2)bek.) 
Akár Közüzem, akár gazdasági társasági formában szervezzük meg  a jövendő vagyonkezelőt, 
néhány  dologi  mindkettőben  azonos  lesz,  ezek:  az  ellátott  feladat,  és  a  belső  szervezeti 
egységek.  Különböző  lesz  a  finanszírozás,  a  szervezet  kialakulásához  vezető  út,  a 
meghozandó döntések köre. 
- Az  Ellátott feladatok  :   az ÖKV jelenlegi összes feladata: közterületfenntartás , bérlakás-
gazdálkodás,  takarítás  –  karbantartás,  szálloda-  és  kemping  üzemeltetése,  fizetőparkolás 
üzemeltetése,  spotpálya  fenntartás,  társasházi  ingatlankezelés,  határátkelő  rendben  tartása, 
ipari  park  közterületfenntartás  ,   Önkormányzati  vagyongazdálkodás,  közterületfenntartás 
Köztisztaság (Hulladékszállítás, -kezelés).   Később bővíthető, beemelhető szolgáltatások: 
Pályázatírás,  pályázatkezelés,  projektmenedzselés.  Lakossági  szolgáltatás  (villany-  fűtés- 
vízszerelés, festés -  minden olyan szolgáltatás, amire a bérlakás-gazdálkodás miatt amúgy is 
szükség van. Szállítás – fuvarozás  a szabad kapacitások erejéig. Temetkezési szolgáltatás, 
Intézményi vagyonkezelés. Távhőszolgáltatás
- Belső szervezeti egységek:
Az  újragondolt  vagyongazdálkodási  stratégia  megvalósítója  egy  Vagyonhasznosító  és 
Vagyongazdálkodó  Szervezet  szervezetfejlesztési  céljai  szempontjából  két  fő  irány 
mutatkozik:  az  önkormányzat  közszolgáltató  költségvetési  szervként  működő  „közüzem”, 
vagy gazdasági társasági forma.



Egy  új  szervezeti  tagolás  elsődleges  célja  a  működés  optimalizálása,  melynek  egyik 
lehetséges szervezeti keretmegoldása a jelenleg ellátott feladatokból kiindulva az alábbi lehet:

-  cégvezetés, titkárság, jogi terület, kontrolling, marketing 
-  pénzügy-számvitel-munkaügy
-  ingatlankezelési szervezeti egység
-  városgazdálkodási szervezeti egység
-  városfejlesztési szervezeti egység

Az elképzelt  struktúra részletezése során fontos szempontként kell  kezelni  a változtatások 
hatékonyságra  és  működési  költségekre  gyakorolt  hatását.  Kialakítását  követően  az 
elvégzendő feladatok:

-             személyi változtatások
-             SZMSZ aktualizálása
-             szervezetfejlesztés  továbbvitele:  egységeken 
belüli folyamatok, csoportokon belüli munkamegosztás
-             szabályzatok, belső utasítások elkészítése

Átalakítás gazdasági társasági formába:
- Gazdasági társasággá való átalakítást szabályozó jogi előírások: A jelenlegi szervezeti forma 
Önkormányzati vállalat, melyet a PTK szabályoz. Az 1992:LV. Tv. még hatályos szakasza 
szabályozza  ezen  szervezeti  forma  átalakulását.  Azt  mondja  ki,  hogy  az  átalakulás   a 
Gazdasági Társaságokról szóló törvény szerint történhet. 
Lehetséges forma: Átalakulás Egyszemélyes gazdasági társasággá  azon belül is javasolható a 
nonprofit kft - példa lehet ebben a Városi TV Nonprofit kft.
Az új  szervezet  nem profitorientált  gazdálkodó szervezet,  jogutódja  az  ÖKV-nek.  Nem a 
költségvetési  szervekre  előírt  módon,  az  éves  költségvetésben  kell  meghatároznunk  a 
finanszírozását.  A  dolgozókat  a  Munka  Tv-könyve  alapján   alkalmazzák.  Továbbra  is 
szolgáltatást  vásárolunk tőlük az árajánlat  kérés -> megrendelés ->> szerződéskötés  -> a 
szolgáltatásért díjfizetés és ÁFA fizetés formájában.   Mint nonprofit szervezetnek nem kell 
minden területen  feltétlenül  nyereségre  törekednie,  a  nem nyereséges  tevékenységeket  is 
vélhetően egyszerűbben és gyorsabban végzi el mint a mai rendszerben.  
Nonprofit  gt  üzletszerű  gazdasági  tevékenységet  csak  kiegészítő  jelleggel  folytathat.   A 
szervezet Közhasznú minősítést is szerezhet, ami támogatást is eredményezhet.
Ebben az esetben a Vállalat a lehetséges társasági formák közül - ami önkormányzat esetén 
vagy kft vagy Rt lehet - célszerűen  Korlátolt Felelősségű Társasággá alakulhatna át. A Kft 
forma álláspontunk szerint a Vállalat jelenlegi méretéhez jobban alkalmazható.  
A törvényi szabályozás legfontosabb elemei:
-  A  más  gazdasági  társasággá  való  átalakulása  során  a  gazdasági  társaság  alapítására 
vonatkozó szabályokat  kell  alkalmazni.  Az  átalakulásnál  alkalmazni  kell  a  törvénynek az 
egyes társasági formák szabályainál megfogalmazott átalakulási előírásait is. 
- Az átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amely esetében legalább a törvény 
által  az  adott  társasági  formára  előírt  legkisebb  mértékű,  vagy  –  ilyen  törvényi  előírás 
hiányában  –  a  társaság  által  meghatározott  jegyzett  tőke  követelményének  a  gazdasági 
társaság az átalakulással eleget tud tenni. 

- A jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd gazdasági társaság jogai, és terhelik a 
jogelőd  gazdasági  társaság  kötelezettségei,  ideértve  a  munkavállalókkal  kötött  kollektív 
szerződésben foglalt kötelezettségeket is. 
 



Az átalakulás menete:
-  A gazdasági társaság legfőbb szerve az átalakulásról két alkalommal határoz. 
Ha a legfőbb szerv az átalakulásról két alkalommal határoz, úgy első ízben  azt állapítja 
meg,  hogy a  gazdasági  társaság  tagjai  –  esetünkben az  ÖKV tulajdonosa  -  egyetért-e  az 
átalakulás  szándékával,  dönt  továbbá  arról,  hogy  a  gazdasági  társaság  milyen  társasági 
formába  alakuljon  át,   meghatározza  a  vagyonmérleg-tervezetek  fordulónapját,  dönt  a 
könyvvizsgáló személyéről, és megbízza a társaság vezető tisztségviselőit a  vagyonmérleg-
tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint az átalakulási döntés 
meghozatalához szükséges  egyéb – jogszabály által  meghatározott vagy a legfőbb szerv 
által előírt – okiratok elkészítésével. 
- A vezető tisztségviselő elkészíti az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetét és 
vagyonleltár-tervezetét,  a jogutód gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és 
vagyonleltár-tervezetét, a jogutód társaság társasági szerződés tervezetét. 
Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete az átalakuló gazdasági 
társaság  vagyonmérleg-tervezetétől  eltérhet.  Ebben  az  esetben  átalakulási  tervet kell 
készíteni. 
 Átalakulási  tervet  kell  készíteni,  ha  az  átalakuló gazdasági  társaság  számviteli  törvény 
szerinti beszámolójának mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit átértékeli. Az 
átalakulási tervben fel kell tüntetni a tőkeszerkezet átrendezésének okait és megvalósításának 
módját. 
 Átalakulási terv a jogszabályban előírtakon túl  olyan esetekben is készíthető, ha azt  a 
vezető tisztségviselő az átalakulási döntés meghozatalának megkönnyítése, a legfőbb szerv 
ülésének jobb előkészítése érdekében szükségesnek látja. 
-  A  vagyonmérleg-tervezeteket  és  a  vagyonleltár-tervezeteket  könyvvizsgálóval  is 
ellenőriztetni kell.
A  gazdasági  társaság  vagyonának  értékét,  a  saját  tőke  összegét  a  könyvvizsgáló  által 
elfogadottnál magasabb értékben nem lehet meghatározni. 
- A vagyonmérleg-tervezet fordulónapjától a döntés időpontjáig  nem telhet el hosszabb idő, 
mint három hónap. 
 - Azok a hitelezők, akiknek az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló, le nem járt 
követelései  az  átalakulással  hozott  döntés  első  közzétételét  megelőzően  keletkeztek, 
követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól a döntés második közzétételét követő 
harmincnapos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek. 

ÁTALAKÍTÁS Közüzemmé
Költségvetési  szervvé  átalakítás  jogi  háttere:  A jelenlegi  szervezeti  forma  Önkormányzati 
vállalat, melyet a PTK szabályoz. Az átalakulás jogi alapját a Státusztörvény (2009. évi CV. 
Tv.) adja meg. Ennek alapján az Államháztartásról szóló törvény ( ÁHT 100/P. §) adja meg a 
részletszabályokat.
Lehetséges forma: Közüzem. 
Az új szervezet jogutódja az ÖKV-nek. Nem profitorientált gazdálkodó szervezet.  A város 
éves költségvetésben szerepel a költségvetése. Az éves költségvetésből részesül költségvetési 
támogatásban  az  ellátandó  önkormányzati  feladatok  vonatkozásában.   Önkormányzati 
finanszírozást  kap  mint  az  eddigi  gyakorlatunk  szerint  az   intézményeink  kaptak.  Az 
önkormányzat  részére  elvégzett  tevékenységet  ezen  túl  nem az  eddig  megszokott  módon 
(ajánlattétel  ->  esetenként  megkötött  szerződés  ->  ÁFÁ-val  növel  szolgáltatási  díj 
megfizetése)  történik,  az  elvégzett  közfeladatokért  járó  ellenértéket  nem terheli  ÁFA.   A 
költségvetési támogatáson felül végezhet vállalkozási tevékenységet is. 
A dolgozók foglalkoztatásának kérdése annyiban jelentett  gondot,  hogy a  már hivatkozott 
2008. évi CV. tv. nem ad egyértelmű eligazítást abban a kérdésben, hogy milyen jogviszonyba 
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kerülhetnek  azok  akik  a  költségvetési  szerveknél  állnak  jogviszonyban.  A  kérdés  a 
következők szerint tisztázódott. 
Egy a Minisztériumnak feltett „Gyakran ismételt kérdés” így szólt: 
„A Státusztörvény (Kt.) 4.§ i) pontja alapján az alapító okirat tartalmazza a költségvetési  
szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölését.

Kérdésünk, hogy a …. Városi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a …. Alapszolgáltatási  
Központ  foglalkoztathat-e  a  közalkalmazottak  mellett  munkaszerződés  alapján 
munkavállalót?

Válasz: A Kt. ezen a területen nem szabályoz, bármelyik lehet.”

 Ebből  az  következik,  hogy  egy  közüzemmé  átalakítás  esetén  a  Közszolgáltató  Vállalat 
dolgozójából nem válik automatikusan és azonnal közalkalmazott. Ugyanakkor az sem kizárt, 
hogy legyenek közöttük akár közalkalmazottak is. 
Az önkormányzat nem szolgáltatást vásárol ami jelen pillanatban történik és minden esetben 
ÁFA fizetéssel  jár.  Ez  az  ÁFA-összeg  a  tavalyi  évben  az  Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalat gyorsmérlege szerint több mit 20 millió Ft volt. Ez azt is jelentheti, hogy az eddig a 
Közszolgáltatótól  vásárolt  szolgáltatásokon  ekkora  összeg  marad  meg,  ezzel  jelentősen 
csökken a  feladatot elvégző alulfinanszírozottsága – másik oldalon  javul  a  finanszírozás, 
ebből pl. magasabb, jobb munkára  ösztönző bérek alakulnak ki, javulhat a rendelkezésre álló 
géppark, stb. .
 A továbbiakban az „árajánlat -> megrendelés ->> szerződéskötés  -> szolgáltatás elvégzése -> 
szolgáltatás  ellenértékének  bevétele  ÁFA-val”  csak  a  külső,  harmadik  személyek  felé 
teljesített szolgáltatások esetén lesz. Miután a szervezetnek nem feltétlenül  kell nyereségre 
törekednie, a nem nyereséges tevékenységeket is egyszerűbben tudja elvégezni. 
- E forma esetén az egyik  első lépés a jelenleg az ÖKV mint  gazdálkodó szervezet által 
ellátott  közfeladat  költségvetési  szervnek  történő  átadása.  Ennek  törvényi  szabályozása  a 
következő:
-  Ha a közfeladatot ellátó  önkormányzati  tulajdonú gazdálkodó szervezet  megszüntetésére 
úgy kerül sor, hogy az adott közfeladat ellátására költségvetési szervet hoznak létre, vagy már 
működő  költségvetési  szerv  részére  adják  át  a  közfeladatot,  akkor  aszerint  kell  a 
megszüntetést  (végelszámolást)  és  a  költségvetési  szerv létrehozását,  vagy a  már  működő 
költségvetési szerv részére a közfeladat átadását összehangolni, hogy 
-  az új  költségvetési  szerv nyilvántartásba vételét,  olyan nappal  kell  kérelmezni,  illetve a 
nyilvántartásba vétel  iránti  kérelem benyújtásának annyival  kell  megelőznie  a  gazdálkodó 
szervezet  megszüntetésére  (végelszámolására)  irányuló  eljárás  megindítását,  hogy  a 
közfeladat  folyamatos  ellátása  biztosított  legyen,  és  legkésőbb  a  gazdálkodó  szervezet 
tevékenysége befejezését követő naptól az új költségvetési szerv megkezdhesse a működését, 
illetve a már működő költségvetési szerv elláthassa a közfeladatot, 
- a foglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos intézkedések kellő időben megtörténjenek. 
-  A gazdálkodó szervezet jogutódjának az ugyanazon közfeladatot ellátó költségvetési szerv 
tekintendő, ilyen esetben a jogerős határozatban megállapított kötelezettség vagy jogosultság 
a költségvetési szervet terheli, illetve illeti meg. 
-  A gazdálkodó szervezet megszüntetése (végelszámolása) során külön törvényben foglaltak 
szerint  kell  a  számviteli  jogszabályok  szerinti  beszámolót  és  egyéb  dokumentumokat 
elkészíteni. 
- Azon vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében, amelyeknél kizárt, hogy a költségvetési 
szerv jogosulttá, illetve kötelezetté váljon, a végelszámolási vagy a felszámolási eljárás során 
kell rendelkezni. 



- A Közüzemre mint jogi formára vonatkozó törvényi megfogalmazás:

közüzem: az alaptevékenysége szerint más költségvetési szerv, illetve lakosság részére fizikai 
(technikai) jellegű szolgáltatást, településgazdálkodási, - üzemeltetési, műszaki szolgáltatást, 
vagy a fogvatartottak foglalkoztatását végző költségvetési szerv. 

A közüzem működésének, gazdálkodásának követelményei és forrásai
- A közüzem jóváhagyott  éves  költségvetés vagy költségvetési  keret  alapján,  a  vonatkozó 
jogszabályokban  meghatározott  követelmények  és  feltételek  érvényesítésével  működik  és 
gazdálkodik. 
-  A  költségvetési  szervnek  működése  és  gazdálkodása  során  meg  kell  felelnie  a 
„gazdaságosság” -  „hatékonyság”  - „eredményesség” hármas követelményének is: 
- A költségvetési szerv bevételei: 
-  -  a  támogatás,  amely   a  központi  költségvetésből,  a  helyi  önkormányzat,  a  többcélú 
kistérségi társulás, költségvetéséből kerül ki
-   -  a  támogatásértékű  bevétel,  amely  az  elkülönített  állami  pénzalapból,  a  helyi 
önkormányzattól  (többcélú  kistérségi  társulástól),  helyi  önkormányzati  költségvetési  szerv 
részére központi költségvetési fejezet előirányzatából, 
- -  a közszolgáltatási és vállalkozási bevétel, amely a költségvetési szerv alap-, kiegészítő és 
kisegítő  közszolgáltató  tevékenysége,  valamint  vállalkozási  tevékenysége  során  keletkező 
működési és felhalmozási célú bevétel, 
- - az átvett pénzeszköz, 
- - az átvett maradvány, pénzügyi műveletekből származik 

A közüzem forrásának fedeznie kell az általa végzett tevékenységgel összefüggő közvetlen és 
közvetett kiadásokat, valamint az amortizációt is. 

-  Feladatellátási  megállapodást  köteles  kötni   a  közüzem  valamennyi  közszolgáltatás 
ellátására a közszolgáltatás-ellátást finanszírozó szervvel.
-  A  költségvetési  szerv  a  vállalkozási  tevékenységéből  származó  -  vállalkozási 
maradványának  a  társasági  adó  általános  mértékével  megegyező  %-át  köteles  a  tárgyévi 
beszámolás  során  a  központi  költségvetésbe,  illetve  az  önkormányzat  költségvetésébe 
befizetni azzal, hogy a vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására, fejlesztésére 
a tárgyévtől számított két éven belül felhasznált összegre vonatkozóan a költségvetési szervet 
befizetési kötelezettség nem terheli. 

A közszolgáltató költségvetési szerv 
-  működésének  pénzügyi  kereteként  az  ÁHT  87.  §  (3)  bekezdésében  foglaltak  szerinti 
forrásaival azonos kiadási előirányzata szolgál; 
- saját hatáskörben módosítható létszám-előirányzattal (létszámkerettel) rendelkezik, 
- a közüzemnek - megvalósítási tervet és teljesítménytervet is kötelező készítenie azzal, 
- A közüzem a foglalkoztatottjai számára - a tervezettet meghaladó tartós (többlet)bevétele 
terhére, meghatározott munkateljesítmény eléréséért, többletfeladat ellátásáért meghatározott 
időre kereset kiegészítést állapíthat meg. 
 -  a közüzem személyi ösztönzésre eredményéből, illetve eredménytartalékából az irányító 
szerv által meghatározott,  mértéket fordíthat. 
-  A közszolgáltató költségvetési  szerv jogosult  kiegészítő tevékenység, valamint az alapító 
okiratban  meghatározott  arányban  kisegítő  és  vállalkozási  tevékenység  folytatására  oly 



módon, hogy ez alaptevékenysége ellátását segítse, illetve ne veszélyeztesse; köteles továbbá 
állandó  erőforrásait  folyamatos  értékelés  alapján  úgy  meghatározni,  hogy  az  az 
alaptevékenysége  ellátásához,  fizetési  kötelezettségei  teljesítéséhez  szükséges  mértékű 
legyen. 
-  A közüzem külön törvényben foglaltak szerint jogosult a saját tulajdonában lévő vagyon 
értékének összesen legfeljebb 50%-os mértékéig hitelintézettől fejlesztési hitel felvételére. A 
közüzem saját tulajdonában álló vagyon körét külön törvény állapítja meg. 

Tisztelt Képviselő – testület!

Fentebb a közüzemre vonatkozó szabályozásnak csak egy kis részét villantottuk fel,  hogy 
legalább alapvető fogalma lehessen minden döntéshozónak arról, hogy amennyiben ezt a ma 
még  nem  annyira  elterjedt  formát  választanánk,  akkor  döntésünk  eredményeképpen  mi 
várható.

Az időbeli ütemezésről:

Amennyiben a Testület a fent ismertetett formák közül valamelyik mellett kiáll, akkor azt is 
érdemes lesz eldönteni, hogy mikortól szeretnénk az átalakulást kimondani. Két lehetséges 
időpontot javasolunk. 2010. július 01-vel vagy 2011. január 01-vel.  Ha a korábbi dátumot 
választjuk, akkor az átalakulás előkészítését meg kell kezdeni és már a következő testületi 
ülésre az elfogadandó dokumentumokat elő kell terjeszteni, el kell fogadni és a Cégbíróság 
vagy az Államkincstár felé be kell  azokat nyújtani.  Gazdasági Társasággá alakulás esetén 
ügyvéd megbízására, a vagyon értékelése kapcsán könyvvizsgáló megbízására is szükség van. 
A gazdasági  társasággá  alakulás  az  ami  nagyobb  költségekkel  jár  –  ezek  biztosításáról 
gondoskodni szükséges.  Közüzemmé alakulás esetén az eddigi tapasztalatokból  okulva fel 
kell készülni arra is, hogy hiánypótlásokra is szükség lehet, tehát emiatt is időre lesz szükség.

Ha a  döntés  2011.  januári  indulást  jelöl  meg,  akkor  az  előkészületekre  több idő  van,  de 
célszerű április – májusban a további döntések előkészítése.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete   a  vagyongazdálkodás 
lehetséges  szervezeti  formái  közül  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  …….. 
szervezeti formába történő átalakításával ért egyet. Kezdeményezi e szervezeti formának a …
…… napjával történő megalakítását.  Felkéri  a Polgármestert,  hogy a  további  döntésekhez 
szükséges előkészítést  tegye meg és a  döntést  igénylő kérdéseket  terjessze a  Képviselő – 
testület  elé.  Az  előkészítésbe  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  vezetőjét 
folyamatosan be kell vonni.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Szentgotthárd 2010. január 19.
                                                                                                         Viniczay Tibor
                                                                                                          Polgármester
Ellenjegyzés:



E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület  2010. január 27-i ülésére.

Tárgy: Szentgotthárd katasztrófavédelemmel kapcsolatos szabályzatok áttekintése

Tisztelt Kéviselő-testület !

Jogszabályi  előírás alapján az árvíz- és belvíz-védekezési  tevékenységre kötelezetteknek a 
vizek  kártételei  elleni  védekezési  feladataik  ellátása  során  a  felkészülés  keretében  árvíz-, 
illetve  belvíz-védekezési  tervet  kell  készíteniük.  Az  önkormányzatnak  a  tulajdonában  és 
kezelésében  lévő  árvízvédelmi  művek  menti  szakaszokon  (gimnázium,  piac,  termálfürdő, 
Vossen  üzemi  védtöltése)  vannak  az  árvíz-védekezéssel  kapcsolatos  feladatai,  valamint  a 
védelmi  szakaszokhoz  kapcsolódóan  belvíz-elvezetési  tervvel  kell  rendelkeznünk. 
Szentgotthárd  város  jelenlegi  vízkár-elhárítási  terve  1999-ben  készült,  amelynek 
felülvizsgálata az önkormányzati kezelésű védelmi művek, felszerelések, eszközök, gépek és 
anyagok, valamint a védekezési felkészültség évenkénti rendes felülvizsgálati eljárása során 
történik.

Több szempontból is szükséges ezeknek a terveknek az átfogó felülvizsgálata, újra gondolása 
és egységesítése.  Ennek egyik legfőbb indoka,  hogy az elmúlt  időszakban nagymértékben 
megváltoztak az időjárási körülmények. Hirtelen jött nagy mennyiségű esőzések történnek, 
ezért  folyamatos  csapadék-vízelvezetési  problémák  jelentkeznek,  majd  a  csapadékvizeket 
befogadó Rába folyó vízszintjének emelkedésével bel-és árvízi helyzet alakul ki. 2009. június 
25-én  a  Rába  folyón  soha  nem  látott  nagyságú  árhullám  vonult  le  és  okozott  károkat 
Szentgotthárdon. Ezt követően 2009. augusztus 4-ről 5-re  egy újabb jelentős, a júniusinál alig 
valamivel kisebb áradás történt. Ennek következtében többek között a mértékadó árvízszint is 
változni  fog,  amelynek  meghatározása  most  van  folyamatban.  Továbbá  az  alap  vízkár-
elhárítási  terv  elfogadása  óta  (1999.)  új  műtárgyak  létesültek,  illetve  új,  jelentős  értékű 
létesítmények is épültek.

Szentgotthárd Város csapadékvíz elvezető rendszerének vízügyi felügyeleti ellenőrzésére is 
sor került ez év végén, amelyen a település ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos terveire is 
megállapításokat tettek.
Az  ellenőrzés  megállapítása  szerint,  a  belterületi  vízrendezés  szempontjából  a  városban 
foglakozni kell a meglévő árvízvédelmi művek és belvíz-elvezető rendszer kapcsolatával, az 
árvízvédelmi művek biztonságával, a bel- és csapadékvizeket elvezető rendszerek állapotával.
Különös tekintettel:

- a Rába jobb parti támfal magassági és állékonysági hiányosságaira (piac és a 
gimnázium bevédésére szolgáló vasbeton támfal);

- a Rába folyó árvízvédelmi műveit keresztező csapadékvíz csatornák torkolati 
műtárgyaira (csappantyúk, rézsűvédelem, stb. …);

- a  Rábatótfalu  városrész  vízelevezetését  befogadó  árkok  tulajdonjogi  és 
műszaki rendezésére;

- a  Zsida  patak  torkolati  szakaszának  vízgyűjtő  területén  elterülő  városrész 
fejlesztése során felmerülő ár- és belvízvédelmi problémákra;

- az  Akasztódomb  esetleges  megcsúszásával  veszélyeztetett  városrész 
vízelvezetésére;



A város meglévő csapadék-vízelvezető rendszerének jelenlegi állapotát tükröző felmérést el 
kell végezni:

- A  felmérés  alapján  –  figyelembe  véve  a  Felügyelőség  VÍZIKÖNYVI-i 
nyilvántartásában szereplő, korábban kiadott vízjogi engedélyeket – a település 
teljes közigazgatási területét lefedő, egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési 
engedélyezési tervet kell készíteni;

- A terv üzemeltetési szabályzatában ki kell térni az önkormányzat ár- és 
belvíz védekezési feladatainak végrehajtására kialakítandó szervezetre és 
feladatokra. Ehhez a korábban elkészített és elfogadott vízkár-elhárítási 
terv felhasználható;

- Az  engedélyezési  tervnek  meg  kell  felelnie  a  18/1996.  (III.  18.)  KHVM 
rendelet tartalmi előírásainak

A felügyeleti ellenőrzés során tett előírás alapján tehát egységesen kell foglalkozni a városban 
meglévő  árvízvédelmi  művek  és  belvíz-elvezető  rendszer  kapcsolatával,  az  árvízvédelmi 
művek  biztonságával,  a  bel-  és  csapadékvizeket  elvezető  rendszerek  állapotával.  Egy 
egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési tervet kell készíteni a város csapadékvíz-elvezető 
rendszerére vonatkozóan és ezen terv üzemeltetési szabályzatának kell tartalmaznia az ár- és 
belvíz védekezési tervet.

A felügyeleti  ellenőrzés  során  kiemelt  területek  közül  -  a  Rábatótfalu  városrész  nyugati 
részének vízrendezésével - a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2009. augusztusi ülésén 
már foglalkozott. A terület vízrendezésével összefüggésben korábban (1989, 1996, ill. 2000-
ben) három, illetve a közelmúltban (2006) egy terv készült, de eddig sajnos elsősorban anyagi 
források hiányában csak nagyon kismértékben valósultak meg ezek az elképzelések. A fenti 
tervek  szerinti  csapadékvíz-elevezető  rendszerek  már  egy  megnyugtató  megoldást 
jelentenének  a  terület  vízrendezésével  kapcsolatban.  Ezek  kialakítása  egyrészt  időigényes 
(van amelyikre még nem is rendelkezünk engedéllyel, illetve jelenleg mind magánterületen 
haladnak), másrészt kiépítésük jelentős költségekkel jár.
Az ülésre készített tájékoztatóban meghatároztuk a legsürgetőbb feladatok:

- A Tótfalusi  út  végén, a déli  oldalon haladó nyílt  csapadékvíz-elvezető árok 
(410,00 fm), és az útáteresztől a befogadó Rába-folyóba vezető árok (270,00 
fm)  előzetes  állapotfelmérést  követő  tisztítása.  (gaztalanítása,  iszapolás, 
szükséges  helyeken  (pl.:  nem  megfelelő  átereszeknél)  beavatkozások  stb.). 
Ezek  az  árkok  nincsenek  önkormányzati  tulajdonban,  de  az  út  árka  kettős 
funkciót  lát  el,  egyrészt  ellátja  az  út  csapadékvíz-elvezetését,  másrészt  a 
domboldalról érkező vizek befogadója is egyben és így ez belvízelvezetés is, 
amely már önkormányzati feladat is. 

- A következő  feladat  a  domboldalról  nagy  sebességgel  érkező  víz  miatt  a 
Szentgotthárd, 3980/3. hrsz-ú területnél egy műtárgy (pl.: mederlapozás cca. 
50,00  fm)  kialakítása,  továbbá  a  Rába  áradása  esetén  a  befogadó  árok 
átereszéhez egy zsilip építése, hogy a víz a Rábából ne tudjon visszafolyni. 

- Az úttól északra lévő, a Rába áradásakor veszélyeztetett 8 db lakóingatlan köré 
a  mértékadó árvízszint  figyelembevételével  körgátak  építése javasolt,  mivel 
bel-, illetve árvízi védekezés esetén ezen ingatlanok homokzsákokkal történő 
bevédése jelentős  költségekkel  és erőforrások bevonásával  jár  -  így viszont 
egyszeri  költségráfordítással  bevédenénk  ezeket  az  ingatlanokat. 
Természetesen  ezeknek  a  körgátaknak  a  fenntartását,  karbantartását  a 
megépítésük  után  az  érintett  ingatlantulajdonosoknak  kellene  elvégezni, 
amelyre megállapodást is lehetne kötni velük, illetve a megépítésükhöz is be 



kell szereznünk az érintettek hozzájárulását.

A fenti intézkedések megvalósítására 3.900,- eFt tervezetünk a város idei költségvetésében, 
amelynek jóváhagyása  után tudjuk az előkészítő  munkálatokat  megkezdeni  és  kivitelezést 
lefolytatni.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a Szentgotthárd katasztrófavédelemmel kapcsolatos 
szabályzatairól szóló tájékoztató beszámoló elfogadását.  

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t     

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd 
katasztrófavédelemmel  kapcsolatos  szabályzatairól  szóló  tájékoztató  beszámoló 
elfogadja.

Határidő: azonnal.
Felelős:    Fekete Tamás műszaki irodavezető.

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd 
katasztrófavédelemmel kapcsolatos szabályzatairól szóló tájékoztató beszámolót nem 
fogadja el, az alábbiakat rendeli el: …

Határidő: azonnal.
Felelős:    Fekete Tamás műszaki irodavezető.

Szentgotthárd, 2010. január 18.

Fekete Tamás
műszaki irodavezető

Ellenjegyzem:
 



Előterjesztés
a képviselő-testület 2010. január 27-i ülésére

Tárgy: A 2010. évi egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját 
képező célok meghatározása

Tisztelt Képviselő- testület!

A köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvény  (továbbiakban:  Ktv.)  2001. 
július  1-jétől  új  jogintézményként  bevezette  a  köztisztviselők  munkateljesítménye 
értékelésének rendszerét.
A helyi  önkormányzatok  polgármesteri  hivatalainál  a  köztisztviselői  személyi  állományt 
érintően  a  Ktv.  rögzíti,  hogy  az  egyéni  köztisztviselői  teljesítménykövetelmények  alapját 
képező célokról a helyi önkormányzat képviselő-testülete dönt.  A Ktv. 34.§ (4) bekezdése 
alapján a közigazgatási szerv munkáltatói jogkörének gyakorlója a szervezet kiemelt céljai 
alapján  előre,  írásban  állapítja  meg  a  tárgyévre  vonatkozóan  a  köztisztviselővel  szemben 
támasztott teljesítménykövetelményeket. 
A  jegyző  esetében  a  polgármester  állapítja  meg  a  tárgyévre  vonatkozó 
teljesítménykövetelményeket,  értékeli  teljesítményét  és  az  értékelésről  tájékoztatja  a 
képviselő-testületet.
Ahhoz, hogy a következő évi célok kitűzését legkésőbb 2010. február végéig elvégezhessük, 
indokolt az ezzel kapcsolatos testületi döntést meghozni.
Az előterjesztésben szereplő célok az alábbi döntéseken és dokumentumokon alapulnak:
- szervezeti és működési szabályzat, ügyrend,
- az önkormányzat társadalmi-gazdasági programja, éves munkaterve,
-az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt területeket érintő feladattervek.
Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testület  döntését  a  köztisztviselői  egyéni  teljesítményértékelés 
alapjául szolgáló célok meghatározásáról.

Határozati javaslat
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 
szóló – módosított – 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3)bekezdése alapján az 1. sz.  melléklet szerint 
dönt a 2010. évi teljesítmény követelmények alapját képező célokról.
2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a 
Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselői  2010.  évi  egyéni  teljesítménykövetelményeinek 
meghatározásáról és értékeléséről  intézkedjen. 
Felkéri Viniczay Tibor  polgármestert, hogy a jegyző 2010. évi teljesítménykövetelményeit 
állapítsa meg, és a teljesítményértékelést végezze el.

Határidő: egyéni teljesítménykövetelmények kitűzésére: 2010. február 28.
     egyéni teljesítménykövetelmények értékelésére: 2010. december 31.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2010. január 18.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző



1. sz. melléklet

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

A teljesítménykövetelmények alapjait képező kiemelt célok 2010. évben az alábbiak:

1.  A költségvetési hiány csökkentése, a hatékony feladatmegoldás. Az éves költségvetésben 
meghatározott  feladatok  megvalósítására,  a  pénzügyi  lehetőségekkel  történő  felelős  és 
takarékos gazdálkodásra, az önkormányzati kintlévőségek minél nagyobb mértékben való 
behajtására, beszedésére.

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

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

4.  Az önkormányzati kontrollrendszer folyamatos és hatékony működtetése

5.  Az  önkormányzati  vagyonkezelés  és  –hasznosítás  területén  új  szervezeti  rendszer 
kialakítása 

6. Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci helyzetének javítása, a minél 
hatékonyabb közfoglalkoztatás biztosítása. Közmunka szervezése. 

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

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

9.  A   beruházások,  fejlesztések,  felújítások  területén  az  elnyert  pályázatok  alapján  a 
megvalósításban való közreműködés.  A benyújtott  illetve  a  közeli  jövőben benyújtható 
pályázatok sikere esetén a mielőbbi végrehajtás feltételeinek megteremtése  

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

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

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



13.Az  elektronikus  ügyintézés  hatékony  alkalmazása,  annak  minél  teljeskörűbbé  és 
elterjesztése érdekében való feladatellátás.

14.A hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő ellátása.

15. A  lakossággal  való  kommunikációban  új  megoldások  kialakítása.  Az  elektronikus 
ügyfélkapcsolatok kihasználása. 

16.A  lakosság  szélesebb  rétegeinek  –  különösképpen  a  civil  szférának  a   bevonása  a 
döntéselőkésztésbe. A lakossági kezdeményezések támogatása.

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

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

19.A  2010.  évben  esedékes  országgyűlési  képviselőválasztások  továbbá  a  helyi 
önkormányzati választások  szakszerű, zökkenőmentes lebonyolítása.



E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő- testület  2010. január  27.-i ülésre.

Tárgy: Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
             módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárd város területén működő Német, 
Szlovén és Cigány kisebbségi önkormányzatok együttműködési megállapodást  kötöttek a 
pénzügyi feladatok ellátására a kisebbségi önkormányzatok megalakulásakor. 
2009.  decemberében  jelent  Az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló 
292/2009.(XII.19.) 
Kormányrendelet A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat, a jogi 
személyiségű  társulás,  valamint  a  települési  önkormányzatok  többcélú  kistérségi 
társulása költségvetési koncepciója, költségvetése fejezetében címen. Ennek előírásai 
miatt  van  szükség  a  megállapodások  módosítására.  A  változtatások  pontosításokat, 
elsősorban határidők pontosítását jelentik.  
Az  előírások az Áht. 35.§ (1-6) bek. és 37.§ (1)-(5) bekezdésében olvashatók. 
és a kisebbségi önkormányzatok költségvetési koncepció készítésére  illetve a 
költségvetési rendelettervezet készítésére vonatkoznak. 

A  fentiek  szerint  mellékelten  előterjesztem  az  együttműködési  megállapodások 
módosítását .

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  a  Szlovén,  a  Német  és  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzatokkal 
kötött  együttműködési  megállapodásának   módosítását  az  1.számú  melléklet   szerint 
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítások aláírására. 

    Határidő: azonnal
    Felelős:  Viniczay Tibor polgármester
                  Bíróné Nardai Veronika a dokumentumok aláírásra való előkészítéséért 

Szentgotthárd, 2010. január 15.
                                                                                                       



                                                                                                       Viniczay Tibor
                                                                                                           Polgármester

Ellenjegyzés: 

                                                                                                              
1. számú melléklet

A Szlovén,  a  Német  és  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  és  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  közötti  együttműködési   megállapodások  módosulnak  a  következő 
pontokban:

1.1. A költségvetési koncepció elkészítése című pontja az alábbiakkal
módosul :

                         A költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző - a helyi kisebbségi 
                         önkormányzat költségvetési szerveinek tekintetében a helyi kisebbségi 
                         önkormányzat elnökével - áttekinti a költségvetési szervek következő 
költségvetési 
                         évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait. A költségvetési 
                          koncepciót a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 
                         A polgármester  a  költségvetési  koncepció  tervezetéről  a  helyi 
önkormányzatnál 
                         működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban 
foglaltak 
                         szerint kikéri, és azt a helyi kisebbségi önkormányzat véleményével együtt a 
                         költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A Pénzügyi és Városfejlesztési
                         Bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről  véleményt kell
                         alkotnia. 
                        A költségvetési koncepció tervezetét- a bizottságok véleményével együtt - a 
                        képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés 
további 
                        munkálatairól. 
                        A helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi kisebbségi 
                        önkormányzatra vonatkozó részéről tájékoztatni kell a helyi kisebbségi 
                        önkormányzat elnökét. 
                        A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének a helyi 
                        kisebbségi önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól - a tervezet 
elkészültét 
                        követő három napon belül írásban - tájékoztatja a helyi kisebbségi  
önkormányzat 
                        elnökét. 
                        A jegyző a helyi önkormányzat koncepcióját - annak az Áht. 70. §-ában 
rögzített 
                        határidőben történő elfogadását követő egy munkanapon belül - a helyi 
kisebbségi 
                        önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja.
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1.2.A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának, az önkormányzat
    költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése  című pontja az alábbiakkal
    módosul:

                       A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére a költségvetési törvényből 
adódó 
                       részletes információk megismerése után, a helyi önkormányzat költségvetési 
                       rendelettervezetének előkészítése során a helyi önkormányzat által megbízott 
személy  
                      (Pénzügyi Iroda Vezetője) ,folytatja az egyeztetést a helyi kisebbségi 
önkormányzat 
                       elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a helyi 
kisebbségi 
                       önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges adatokat. 
                      A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az 
ÁMr                     
                      36. § (1) bekezdés a)-b), h)-b) és k) pontjában foglalt szabályokat kell 
alkalmazni 
                      azzal  az eltéréssel, hogy az e) pontban szereplő önkormányzati hivatal 
költségvetése 
                      alatt a helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási és egyéb, nem intézményi  
formában 
                       folytatott tevékenységét kell érteni. 
                      A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát a tárgyév február 10-
ig, 
                      zárszámadási határozatát a tárgyévet követő év április 10-ig úgy fogadja el, és 
az 
                      ezekről szóló információját úgy készíti el, hogy a helyi önkormányzat az
                      Áht. 72. §- ában, 79. §-ában és 82. §-ában, valamint az ÁMr. rendeletben foglalt 
                      határidőknek eleget tudjon tenni. 
                     A  helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során 
a 
                     jegyző a helyi  kisebbségi  önkormányzat  költségvetési  határozatának 
előkészítéséhez 
                     szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk 
                     rendelkezésre állást követően - közli a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével.
                     A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát az elnök - annak 
                     elfogadását követő egy munkanapon belül - megküldi a helyi önkormányzat 
                     jegyzőjének annak érdekében, hogy a határozat - változatlan formában -a helyi 
                     önkormányzat költségvetési rendeletébe beépítésre kerüljön; 
                     A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét - annak az 
                     Áht. 71. §-ának (1) bekezdésében rögzített határidőben történő elfogadását 
követő egy 
                     munkanapon belül - a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke rendelkezésére 
bocsátja; 
                     A helyi kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési 
koncepciójának 
                     tervezetét és költségvetési rendeletének tervezetét - a helyi kisebbségi 
közügyeket 
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                     érintő ügyekben - véleményezi, az erről szóló határozatát a helyi kisebbségi 
                     önkormányzat költségvetési koncepciójával és költségvetési határozatával 
egyidejűleg 
                     küldi meg a jegyzőnek. 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2010. január 27-i ülésére

Tárgy: A Vasi TISZK támogatási kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

 A Vasi TISZK Elnöke 2009. októberében a mellékelt kérelemmel (1. számú 
melléklet) kereste meg Önkormányzatunkat. A kérelemben arról olvashatunk, 
hogy  a  Szakképzés-szervezési  Társulás  a  360 millió  forint  értékű  TÁMOP 
pályázat  megvalósításán  dolgozik,  amelynek  sikeres  megvalósításához,  a 
várható  likviditási  nehézségek  kiküszöböléséhez  a  szakképző  intézmények 
fenntartóitól  -  a  pályázat  utófinanszírozása  miatt  -  a  költségek 
megelőlegezéséhez  kér  támogatást  az  Elnök  Úr.  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatától fentiekre tekintettel 7.236.000,- Ft befizetését kéri a TISZK 
vezetése, amely összeg 2011. áprilisában jutna vissza hozzánk.

 A  kérelemmel  kapcsolatban  a  szentgotthárdi  Képviselő-testület  2009. 
novemberében - a 275/2009. számú határozatával - elutasító döntést hozott: 
„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei 
Szakképzés-szervezési  Társulás (Vasi  TISZK) kérelmét  nem támogatja.  Az  
Önkormányzat  2010.  évi  várható bevételeinek jelentős csökkenése miatt  a  
költségek megelőlegezéséhez nem tud hozzájárulni.”  A határozat  háttere a 
következő  volt:  a  Társulási  megállapodás  alapján  a  társulásban  tag 
önkormányzatoknak  az  éves  működéshez  kell  hozzájárulást  biztosítaniuk. 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2009.  évi  hozzájárulási  mértéke 
1.350.000,- Ft volt, amely összeget az Önkormányzat teljesített is. A Társulási 
szerződésben további fizetési kötelezettséget nem vállalt az Önkormányzat. 

 A Képviselő-testület fenti határozatával kapcsolatban Dr. Ács Zoltán, a Vasi 
TISZK projektvezetője  a  mellékelt  levelet  (2.  számú melléklet)  jutatta  el  a 
Polgármesteri  Hivatalunkhoz.  A  levélben  arról  ír,  hogy  „a  fenntartó 
önkormányzatok által elfogadott, a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0019 pályázat  
ide  vonatkozó  hivatkozását”  megküldi,  amely  a  következő:  „Az  alapító 
önkormányzatok  felmérték  azt  is,  hogy  a  TISZK  rendszer  rövidtávon 
finanszírozási párhuzamosságot és így egyben terhet jelent majd számukra,  
azonban közép és hosszú távon, mindenféleképpen fenntarthatóbb rendszert  
eredményez  a  jelenleginél.  A  fentiek  tudatában  vállalják  a  projekt 
megvalósításának  és  fenntartásának  finanszírozását.  Minden  egyes 
önkormányzat TISZK-forrást különít el költségvetésében*.”

Megállapítások:

A Képviselő-testület  2007. decemberében a TISZK létrehozatalakor - a 318/2007. 
számú  határozatának  c.)  pontjával  –  csupán  arról  döntött,  hogy  „a  létrejövő  új  



társulás  keretében  pályázni  kíván  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  által  
meghirdetett  TÁMOP-2.2.3/07/2  kódszámú  pályázat  első  fordulójára”.  Az 
önkormányzat a szóban forgó TÁMOP pályázattal kapcsolatban további döntést nem 
hozott,  mindeddig a Vasi  TISZK sem kért  további  döntést a benyújtott  pályázattal 
kapcsolatban.  Az  idézett  hivatkozás*  a  2008.  február  07-én  benyújtott  pályázat 
projekt  adatlapján  valóban  szerepel,  továbbá  a  benyújtott  pályázat  anyaga  a 
benyújtást  követően,  2008.  februárjában megküldésre került  az Önkormányzatunk 
számára is. VAGYIS: a csatlakozó önkormányzatok kimondták, hogy a pályázaton 
indulást  elfogadják,  a  pályázat  kidolgozói  pedig  e  felhatalmazás  alapján  eljárva, 
értelmezésünk szerint kicsit túlmentek a megbízás keretein, hiszen a pályázat egyik 
lényeges eleme, hogy a tagokat előfinanszírozási kötelezettség terheli.  

A Vasi TISZK működésével kapcsolatban megkötött Társulási Megállapodás 11.) h) 
pontja rendelkezik arról, hogy a Társulási Tanács feladat- és hatásköre a Társulás 
költségvetésének megállapítása. A Társulási Megállapodás 6.) pontja kimondja, hogy 
a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével 
meghozott  döntése  szükséges  a  Társulás  költségvetési  támogatásának 
meghatározásához. A Társulási Megállapodás 13.) pontja a költségek viselésének 
arányával és teljesítésének feltételeivel kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy:

 a  Társulás  tagjai  a  Társulás  folyamatos  működéséhez  szükséges 
költségvetési  fedezetet  az  általuk  fenntartott,  a  szakképzés  feladataiban 
résztvevő iskolák tanulói létszáma mértékének megfelelő arányban biztosítják 
a Társulás számára. 

 a  folyamatos  (éves)  működéséhez  szükséges  költségvetési  hozzájárulás 
mértékéről  a Társulás tagjai  minden év február 15-ig döntenek. A Társulás 
folyamatos működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a Társulás tagjai 
a  költségvetési  évben  havi  egyenlő  részletekben,  minden  hónap  15-ig 
kötelesek a Társulás számlájára befizetni. 

Arról, hogy a TÁMOP pályázat megvalósításához – a szorosan értelmezett működési 
költségeken felül – 36 millió Ft előlegre van szükség, továbbá, hogy ez az összeg 
hogyan kerül biztosításra, a Társulás Társulási Tanácsa még nem hozott  döntést. 
Mindössze a  melléklet  levél  tartalmazza,  hogy  ehhez  a  tagoknak  kell  arányosan 
hozzájárulniuk. Ez az összeg értelemszerűen a 2010. és a 2011. évi társulási (és 
önkormányzati)  költségvetést  érinti,  a  költségvetési  támogatás  meghatározásához 
pedig  a  tag  önkormányzatok  mindegyikének  döntésére  van  szükség.  Vagyis: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata dönthet arról, hogy az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében ezzel az összeggel emelt támogatást hagy-e jóvá, vagy javasolja a 
Vasi  TISZK  Társulási  Tanácsának,  hogy  keressen  más  megoldást  az 
előfinanszírozás áthidalására (pl: hitel felvétele).

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  Vasi  TISZK  szoros  értelemben  vett 
működéséhez szükséges költségek arányos részét eddig is, ezután is biztosítja, ez a 
Társulási  Megállapodás  alapján  vállalt  kötelezettsége  is.  Értelmezési  kérdés 
ugyanakkor, hogy mi tartozik e körbe: beletartozik-e az, hogy a tagokkal előzetesen 
jóváhagyatnak  egy  pályázati  szándékot  úgy,  hogy  annak  tartalmáról  később,  a 
pályázat benyújtása után küldenek tájékoztatót, amely tájékoztatóban nem szerepel 
arra vonatkozólag konkrét utalás: a tagoknak nem kis mértékben előfinanszírozni kell 



majd  a  pályázatot  ahhoz,  hogy  megvalósulhasson,  továbbá  erről  -  a  pályázat 
benyújtása óta eltelt közel 2 esztendőben - nem kaptunk utólag sem tájékoztatást.

Összességében viszont  tekintettel  kell  lenni  arra  is:  az  Önkormányzat  tagja  egy 
olyan  szakképzés-szervezési  társulásnak,  amely  támogatást  nyert  és  támogatási 
szerződést kötött,  vagyis a Társulásnak a projekt megvalósítása tekintetében – a 
pályázat  előkészítésének  esetleges  hiányosságaitól  függetlenül  -  nem  vitatható 
kötelezettségei vannak. A megvalósulás meghiúsulása végső esetben akár azzal is 
zárulhat,  hogy  a már terhelt támogatást  kamatostul  vissza kell  fizetni  a  központi 
költségvetésbe,  amely sem a Társulásnak,  sem a benne tag önkormányzatoknak 
nem lehet érdeke. További gondolat, hogy mivel a pályázatok szinte kivétel nélkül 
utófinanszírozásos  rendszerűek,  az  Önkormányzat  a  TISZK  megalakításával 
egyidejűleg - a mindenki számára elérhető pályázati felhívás elolvasása nélkül is – 
tudhatta: a megvalósítást  elő kell  majd finanszírozni valamilyen formában. Fontos 
megemlíteni  továbbá  azt  is,  hogy  ezt  az  összeget  -  az  állami  finanszírozás 
megérkezését követően - minden TISZK-tag önkormányzat vissza fogja kapni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést mindezekre tekintettel 
megtárgyalni, a tárgyban dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vas  Megyei 
Szakképzés-szervezési  Társulás (Vasi  TISZK) Elnöke kérelmével  kapcsolatban 
javasolja a Vasi TISZK vezetősége számára, hogy elsősorban más finanszírozási 
módot találjon a TÁMOP projekt előfinanszírozásának biztosítására. A Képviselő-
testület  ezzel  párhuzamosan  a  Vasi  TISZK  által  elnyert  TÁMOP  pályázat 
költségeinek megelőlegezésére 7.236.000,- forintot különít el az Önkormányzat 
2010. évi költségvetésében azzal, hogy végső esetben, 2011. április 30. időpontig 
ez az összeg is felhasználható a projekt előfinanszírozásának biztosítására.

Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős:    Viniczay Tibor Polgármester

B. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vas  Megyei 
Szakképzés-szervezési Társulás (Vasi TISZK) Elnökének azon kérelmét, amely 
szerint az Önkormányzat a Vasi TISZK által elnyert TÁMOP pályázat költségeinek 
megelőlegezésére  7.236.000,-  forintot  különít  el  az  Önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésében, továbbra sem támogatja. A Képviselő-testület egyben javasolja 
a  Vasi  TISZK vezetősége számára,  hogy más finanszírozási  módot  találjon  a 
projekt előfinanszírozásának biztosítására.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős:   Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. január 14.

                                                                                                     Dr. Gábor László
                                                                                                        irodavezető



Ellenjegyzés:
                     Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1. sz. melléklet





2. sz. melléklet





E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2010. január 27-ei ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület !

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

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

Kiadási pótelőirányzat
- Érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás
  III. Béla Szakképző Iskola 125,7 e/Ft
  Ebből: személyi jutt. 98,6 e/Ft
             munkaa.terh.jár. 27,1 e/Ft
- Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás
  III. Béla Szakképző Iskola 461,5 e/Ft
  Ebből: személyi jutt. 367 e/Ft
             munkaa.terh.jár. 94,5 e/Ft
- 2009.évi bérpolitikai intézkedések támogatása
   Önkorm.igazg.tev. 41,6 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 31,6 e/Ft
              munkaa.terh.jár. 10 e/Ft

Fedezetük: Központosított előirányzatok 628,8 e/Ft

2. Vis maior tartalék címen Szentgotthárd Város Önkormányzata az árvíz elleni védekezés
többletkiadásainak támogatására
Kiadási pótelőirányzat
Közutak, hidak üzemeltetése /dologi k./ 3 631 e/Ft
Vízkárelhárítás /dologi k/ 5 328 e/Ft
Árvízvédelmi létesítmények helyreállítása /felújítás/ 5 060 e/Ft
Fedezete: Helyi önkormányzatok vis maior támogatás                                    9.393 e/Ft
                Katasztrófa alap -  1 000 eFt
                Működési céltartalék -  1 000 

e/Ft
                Fejlesztési céltartalék zárolás -  2 626 e/Ft
    Működési célú hitel 956 e/Ft
    Felhalmozási célú hitel zárolás -  956 e/Ft

3. Képviselő-testületi határozatok
Kiadási pótelőirányzat
- 87/2009.sz. határozat Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás tagdíj
  Tel.hull.kez.köztisztasági tev 2 740 e/Ft
  Ebből: dologi k. 26 e/Ft



              Spec.c.tám. 905 e/Ft
              Felhalm.c.tám. 1 809 e/Ft
  Fedezete: Működési c. átvett p.e.vállakozástól 403 e/Ft
                  Felhalmozási c. átvett p.e.vállakozástól 1 809 e/Ft
                  Intézményi működési bevétel 217 e/Ft
                  Város és községgazd./ dologi k./ -  311 e/Ft
- 99/2009.sz. határozat Máriaújfalui játszótér felújítása
  Máriaújfalui játszótér felújítása 6 505 e/Ft
  Fedezetük: Fejlesztési céltartalék zárolás -  6 505 e/Ft
- 300/2009.sz határozat „Szentgotthárdi Kistérség közcélú foglalkoztatásához
  anyag- és eszközbeszerzés” pályázati forrás megelőlegezés
  Város és közsséggazd. 3 636 e/Ft
     Ebből dologi k. 2 341 e/Ft
               Tárgyi eszk.besz. 1 295 e/Ft
  Fedezete: Működési hitel 1 695 e/Ft
                  Fejlesztési c. hitel 1 295 e/Ft
                  Támogatás ért. Működési c. átvett p.eszk.önk.
646 e/Ft
- 305/2009.sz.határozat Gotthárd-Therm Kft tagi kölcsön                               5.135 e/Ft
  Fedezete: Gotthárd-Therm Kft felhalm.c.tám.                                            -  5.135 e/Ft
  Működési célú hitel 5 135 

e/Ft
  Felhalmozási célú hitel zárolás -   5 135 

e/Ft

4. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
Kiadási pótelőirányzat
- Intézményi karbantartások
  Rendelőintézet /dologi k./ 57 e/Ft
  Fedezetük: Működési céltartalék zárolás -  57 e/Ft

5. Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság kerete terhére
előirányzat átcsoportosítás.
Kiadási pótelőirányzat
 Önkorm.igazg.tev./dologi k./ 25 e/Ft
 Máshova nem s.kult.tev. /Spec.c.tám./ -  25 e/Ft

6. Közcélú foglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése.
Kiadási pótelőirányzat
Város és községgazdálkodás /dologi k/ 24 e/Ft
Fedezete: Működési céltartalék zár. -  24 e/Ft

7. Kötelezettséggel nem terhelt előirányzatok zárolása
  - Többcélú Kistérségi Társulás intézményei -  13 034 

e/Ft
    Működési célú támogatásértékű kiadás
     SZOI -  3 940 e/Ft
     Játékvár Óvoda -  1 435 e /Ft
     Városi Gond. Központ -  5 483 e /Ft
     Családsegítő és gyermekj. sz. -  1 509 e/Ft



    Fedezetük: Működési célú hitel zárolás - 12 367 e/Ft

8. Helyi adó többletbevétel terhére működési hitel zárolás
Kommunális adó 3 597 e/Ft
Idegenforgalmi adó 1 608 e/Ft
Iparűzési adó 164 395 e/Ft
Működési céltartalék zár. -  169 600 

e/Ft

9. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat
módosítása
a./ Polgármesteri hivatal
  - VASIVÍZ fejlesztési támogatás                                                                   5.221 e/Ft
    Fedezete: Önkorm.vagyon üzem., koncessz.sz.bev.                                    5.221 e/Ft
     Parkfenntartás /dologi k/ 1 274 e/Ft
     Város és községgazd. /dologi k/ -  1 274 e/Ft
     Közutak, hidak üzemeltetése /dologi k./ 388 e/Ft
     Intézményi működési bevétel 388 e/Ft
     Intézményi takarítás, karbantartás /dologi k./ 127 e/Ft
     Intézményi működési bevétel 127 e/Ft
     Tűzoltóság 2 e/Ft
     Intézményi működési bevétel 2 e/Ft
     Ingatlan vásárlás 2 860 e/Ft
     Tervezési keret -  2 860 

e/Ft
     Út és közmű ép.rövidlej. hitel kamat 243 e/Ft
     Út és közmű ép.rövidlej. hitel árfolyamveszteség 3 338 e/Ft
     Arany J.Ált.Isk.vill.hál.hitel kamat -  112 e/Ft
     Burkolat fel., játszótér felúj. Rövid le.hitel.kamat -  1 125 e/Ft
     Felhalmozási célú hitel 2 344 

e/Ft
     Fűrdő fejlesztés /felhalm.k./ 300 000 

e/Ft
     Fedezete: Gotthárd-Therm Kft felhalm.c.tám. -  300 000 

e/Ft

b./ Részben önálló intézmények
   - Rendelőintézet
     Háziorvosi szolg.
     Ebből dologi k. -  46 e/Ft
               munkaa.t.jár 46 e/Ft

     Járóbeteg szakellátás /dologi k./ -533 e/Ft
     Fedezete: Intézményi működési bevétel 159 e/Ft
     TB. finanszírozás -  484 e/Ft
     Munkaeü.ellátás 317 e/Ft
     Ebből: személyi jutt. 518 e/Ft



                 munkaa.terh.jár 105 e/Ft
                dologi k. -  306 e/Ft
     Ügyeleti szlog. /dologi k./ 644 e/Ft
     Ebből személyi jutt. -  586 e/Ft
               munkaa.t.jár -  267 e/Ft
              dologi k. 1 497 e/Ft
     Fedezete: Intézményi működési bevétel 23 e/Ft

     Háziorvosi szolg. 0 e/Ft
     Ebből személyi jutt. -  14 e/Ft
               munkaa.t.jár -  14 e/Ft
              dologi k. 28 e/Ft
     Intézményi működési bevétel 246 e/Ft
     TB. finanszírozás 484 e/Ft
     Védőnői szolgálat
     Ebből személyi jutt. 52 e/Ft
               dologi -  52 e/Ft

Kötelezettséggel nem terhelt előirányzatok zárolása
 -  Móra Ferenc Városi Könyvtár -  294 e/Ft
     Ebből személyi jutt. -  241 e/Ft
               munkaa.t.jár -  288 e/Ft
              dologi k. 235 e/Ft
     Fedezete: Intézményi működési bevétel -  104 e/Ft
                     Államh.k. átvettp.e.non.profit sz.től 70 e/Ft
                     Költségvetési támogatás zárolás -  260 e/Ft
    Fedezete: Működési célú hitel zárolás -  260 e/Ft

TIOP Pályázat Könyvtári szolg. Infrastruktúra fejl.
 -  Móra Ferenc Városi Könyvtár 2 475 

e/Ft
     Ebből személyi jutt. 477 e/Ft
               munkaa.t.jár 153 e/Ft
              dologi k. 478 e/Ft
              tárgyi eszk. Besz. 1 367 e/Ft
     Fedezete: Támogatásért.működési bev.fejezettől 166 e/Ft
                     Támogatásért.felhal. bev.fejezettől 205 e/Ft
                     Működési c. átvett p.e.EU-tól 942 e/Ft
                     Felhalmozási c. átvett p.e.EU-tól 1 162 e/Ft

b./ III.Béla Szakképző Iskola 32 781 e/Ft
     Ebből személyi jutt. 611 e/Ft
               munkaa.t.jár 210 e/Ft
               dologi k. 8 938 e/Ft
               spec.c.tám. 144 e/Ft
               felújítás 9 613 e/Ft
               felhalm.k. 6 820 e/Ft
               felhalm.c.á.p.e.önkorm. 6 445 e/Ft



     Fedezete: Intézményi működési bevétel 7 865 e/Ft
                     Működési c. pe.átvétel vállalkozástól 1 217 

e/Ft
                     Felhalm. c. pe.átvétel vállalkozástól 6 445 

e/Ft
                     Támogatásért.működési bev. Önkorm. 540 e/Ft
                     Támogatásért.működési bev. Elkül.alapoktól 281 e/Ft
                     Felhalm. c.pénzmaradvány 2007 évi 5 774 e/Ft
                     Felhalm. c.pénzmaradvány 2008 évi 10 659 e/Ft

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

Szentgotthárd, 2010. január 19

                                                                                        Dr Dancsecs Zsolt
                                                                                                 Jegyző



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

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

1.§.

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

„2.§.  /1/  A  Képviselő-testület  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata   2009.  évi 
költségvetésének
a) kiadási  főösszegét  2.351.619,7 e/Ft-ban,  azaz  Kétmilliárd-háromszázötvenmillió-

kilencszázötvenkettőezer-hétszáz forintban
b) bevételi  főösszegét  (hitelfelvétel  nélkül)  2.075.940,7 e/Ft-ban,  azaz  Kétmilliárd-

hetvenhatmillió-negyvenezer-hétszáz forintban
c) hiányát  275.679 e/Ft-ban,  azaz  Kettőszázhetvennégyezer-kilencszáztizenkettőezer 

forintban állapítja meg.”

2.§.

A Rendelet 6.§. (5) bekezdése hatályon kívül kerül, s helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„6.§. (5) Az 5.§ d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők: 
Általános tartalék 7 e/Ft
a) Polgármester kerete 7 e/Ft
b) Katasztrófa alap 0 e/Ft
c) Általános tartalék 0 e/Ft
Működési céltartalék 284 e/Ft
a) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 0 e/Ft
b) Kiegészítő tám. ingyenes tankönyellátás 0 e/Ft

                          általános tankönyvellátás 0 e/Ft
c) Pedagógus, Semmelweis, köztisztviselő nap 0 e/Ft
d) Pályázati alap működési 0 e/Ft
e) Intézményi karbantartások (50 e/Ft felett) 59 e/Ft
f) Diáksporttal kapcsolatos feladatok 0 e/Ft
g) Pannon Kapu rendezvénykeret 0 e/Ft
h) Környezetvédelmi alap 0 e/Ft
i) Szakképzés Szervezési Társulás (TISZK) műk.tám. 23 e/Ft
j) Segélyek önrész 202 e/Ft
Fejlesztési céltartalék 8 186 e/Ft
a) Pályázati alap 5 382 e/Ft
b) Út-, híd felújítás pályázati önrész 2 804 e/Ft 



3.§.

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Viniczay Tibor                               Dr. Dancsecs Zsolt
         polgármester                                                    jegyző 

Kihirdetve: 2010. január

                                                              Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző                                                 



Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. január 27-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Helyi  szociális  rendeletünket  az  önkormányzat  2010.évi  költségvetésével  kapcsolatban 
tekintettük  át,  számba  vettük  azokat  a  megoldásokat,  amelyekkel  költséget  lehetne 
megtakarítani, s az ügyfelek szociális biztonsága sem sérülne. A továbbiakban végignézzük a 
szociális  ellátásainkat  egyenként  és  javaslatokat  teszünk  néhány  lehetséges  szociális 
kiadáscsökkentésre,  melyek  közül  azokat  amelyekkel  a  T.  Testület  is  egyetért,  azokat  a 
rendelettervezet elfogadása esetén lehet érvényesíteni. 

Kiindulásként  a  Magyar  Köztársaság  Alkotmányáról  szóló  1949.évi  XX.  tv.  szociális 
biztonságot garantáló rendelkezését tekintettük, ezen 70/E. § (1) bekezdése szerint a Magyar 
Köztársaság  állampolgárainak  joguk  van  a  szociális  biztonsághoz;  öregség,  betegség, 
rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a 
megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. 
(2) A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális 
intézmények rendszerével valósítja meg. 

E törvény 44/A.§. (2) bekezdése szerint a helyi képviselőtestület a feladatkörében rendeletet 
alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. 

A jogalkotásról szóló 1987.évi XI.tv. 10. §-a értelmében az önkormányzat rendeletet ad ki 
a)  törvény,  törvényerejű  rendelet  felhatalmazása  alapján  a  helyi,  területi  sajátosságoknak 
megfelelő részletes szabályok megállapítására; 
b) a magasabb szintű jogszabályban nem rendezett társadalmi viszonyok rendezésére. 

A Szoc.tv.  25.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  jogosult  részére  jövedelme  kiegészítésére, 
pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható: 

(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 
a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint 
aa) időskorúak járadékát, 
ab) rendelkezésre állási támogatást, 
ac) rendszeres szociális segélyt, 
ad) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat; 
b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételek szerint 
ba) a 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást, 
bb) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, 
bc) átmeneti segélyt, 



bd) temetési segélyt állapít meg. 

A Képviselő-testület  szabályozási  lehetősége  az  elmúlt  évek  jogszabály  változásai  miatt 
jelentősen  csökkent,  az  ellátások  nagy  része  átkerült  jegyzői  hatáskörbe-  a  jogosultsági 
feltételek, az eljárási szabályok pedig központi jogszabályokban kerültek rögzítésre.

I.
Lakásfenntartási támogatás

A Szoc.tv. szerint a normatív lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési támogatásban 
részesülők  számára  nyújtott  lakásfenntartási  támogatás  biztosítása  törvényi  kötelezettség, 
abban meghatározott jogosultsági feltételekkel. Jelenleg  64 főnek folyósítunk  normatív,  4 
főnek adósságkezelési támogatás mellett ilyen támogatást.

A helyi lakásfenntartási támogatás szabályozása,  nyújtása a Szoc.tv. alapján kötelező az 
önkormányzatoknak,  a  tv-ben  meghatározott  határok  között,  önkormányzati  forrásból 
(2009-ben  felhasznált  összeg:  245.800Ft;  2010.  évre  tervezett  összeg:  300.000  ft.)  Helyi 
rendeletünkben  a  jogosultsági  feltételek  (jövedelemhatár,  lakásfenntartás  elismert  havi 
költsége) a tv-i szabályozási szinten vannak, tovább nem szigoríthatók.
A Szoc.tv. az elismerhető lakásnagyság szabályozásánál nem határoz meg korlátokat ennél a 
típusnál,  ezt  az  önkormányzatok  szabadon  állapíthatják  meg.  Összehasonlítva  a  helyi 
lakásfenntartási támogatás esetén a helyi rendeletünkben elismert lakásnagyságot a normatív 
lakásfenntartási  támogatásnál  a Szoc.tv-ben szabályozott  elismert  lakásnagysággal,  a helyi 
rendelet  szabályai kedvezőbbek (pl.  egy személyes háztartás esetén: normatív lft.:  35 nm; 
helyi lft.: 55nm) , e szabályozás nyilván azért így valósult meg, hogy a helyi lakásfenntartási 
támogatás egy méltányosabb ellátásként funkcionáljon, de szükség esetén ettől el lehet térni.
Jelenleg 6 fő részesül helyi lakásfenntartási támogatásban, 2 fő kap 3.000 Ft/hó összeget, a 
többi jogosult a Szoc.tv. szerint megszabott, minimálisan nyújtandó 2.500 Ft/hó támogatásban 
részesül.  Tehát  az  ellátás  összegének  csökkentése  tovább  nem igazán  lehetséges,  mert  a 
törvényi minimum összeget e „méltányossági” kategóriánál is nyújtani kell.

Mindezekre  tekintettel  a  helyi  lakásfenntartási  támogatásnál  az  elismert  lakásnagyság 
szabályozása átgondolható, úgy, hogy a normatív támogatásnál alkalmazott lakásnagyságokat 
vennénk  figyelembe.  Ez  a  jelenlegi  ügyfélkör  adatait  ismerve  a  6  jogosultból  pl.  három 
esetében jelentené azt,  hogy az  ellátás,  ha új  kérelmező lenne,  nem lenne  megállapítható 
részére. Ez kb. éves szinten mindössze 100 e/Ft forrásigény csökkenést jelentene.

Mérlegelés kérdése, hogy a fenti adatok ismeretében a Tisztelt Képviselő-testület az elismert 
lakásnagyság mértékeket csökkenti,  vagy azt a szempontot veszi figyelembe, hogy a helyi 
lakásfenntartási támogatás kötelezően nyújtandó olyan méltányossági, célzott ellátás, amely 
hozzájárul  a  hátralékok  felhalmozódásának  megakadályozásához  vagy  legalábbis 
csökkentéséhez.

II.
Ápolási díj



A Szoc.tv. szerint az alanyi jogosultak (jelenleg: 22 fő) és a fokozott ápolást igénylők részére 
nyújtandó ápolási  díj  (jelenleg: 9 fő) kötelező ellátás, a tv-ben meghatározott  jogosultsági 
feltételekkel és mértékben.

Ugyanakkor  a  Szoc.tv.  43/B.  § (1)  bekezdése  értelmében  a települési  önkormányzat 
képviselő-testülete - az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén 
-  ápolási  díjat  állapíthat meg  annak a  hozzátartozónak, aki 18.  életévét betöltött  tartósan 
beteg személy ápolását, gondozását végzi (méltányossági ápolási díj). 

Jelenleg 25 fő részesül  ebben a  méltányossági  ápolási  díjban,  március  1-től  3  fő  ellátása 
megszűnik. 2009. januárban 21 fő, 2008. januárjában 20 fő, 2007. januárjában 14 fő részére 
folyósítottuk  e  teljes  egészében  önkormányzati  finanszírozású  „méltányossági”  ellátást. 
2009.évben ez 547 e/Ft/hó+ járulék kifizetést jelentett.  2009-ben az éves szinten felhasznált 
összeg: 5.921.477 Ft + 1.421.154 Ft (járulék)= 7.342.631 Ft.

2010.évre tervezett összeg: 7.387.200 Ft+ 1.772.928 Ft (járulék)= 9.160.128 Ft

Jogosultsági  feltételeit  és  az adható támogatás mértékének határát  a  Szoc.tv.  szabályozza, 
ezen belül a helyi rendeletünk szabályozása annyiban kedvező, hogy a jövedelmi értékhatárt 
egységesen az öregségi nyugdíjminimum 150%-ában határozza meg nemcsak az egyedülálló 
ápoló,  hanem  a  családos  esetén  is.  Ezen  szabályozáson  való  változtatás  nem  bír  nagy 
jelentőséggel,  hiszen  a  nyugdíjminimum egyrészt  nagyon  alacsony  (28.500  Ft),  másrészt 
három  éve  nem  változott  az  összege,  míg  azért  az  egyéb  jövedelmek  összege-ha  kis 
mértékben is, de emelkedett. A jogosultság esetén adott ellátás összege a nyugdíjminimum 
80%-a, ennyit a Szoc.tv. szerint legalább adni kell, tehát ez tovább nem csökkenthető.

Szűkítő  jogosultsági  feltételként  merült  fel  a  kérelmező  vagyon  vizsgálata  bevezetésének 
lehetősége. Azonban több évnyi folyósítást átnézve, ez éves szinten 2-3 esetben jelentett volna 
elutasítást.

Az ápolási díjjal kapcsolatos eljárásban rendszeresen környezet tanulmányt végzünk, így több 
ízben tapasztaltuk azt,  hogy a  családban lenne más olyan személy,  aki otthon tartózkodik 
folyamatosan  és  még  valamilyen  rendszeres  ellátásban  is  részesül;  így  nem  indokolt  a 
kérelmező általi ápolás (pl.: nyugdíjas házaspár férfi tagját ápolhatná a nyugdíjas feleség, de 
ápolási díj kérelmet nyújt be a munkanélküli gyermekük); továbbá általában akkor élnek a 
kérelmezők ezzel a lehetőséggel,  ha munkanélküliek és semmilyen munkanélküli  ellátásra 
egyébként  nem  jogosultak  akkor,  ha  kevés  összegű  ápolási  díjra  is  de  jogosultságot 
szerezhetnek,  s  mellette  az  ápolási  díj  folyósításának  időtartama  szolgálati  időre  jogosít. 
Felvethető ezen eseteknek a kizárása rendeleti szabályozással, azaz ne legyen megállapítható 
ápolási díj, ha van másik ápolásra alkalmas hozzátartozó. Azonban a 69/2009.(VI.25.) AB 
határozat egy önkormányzat ilyen tartalmú helyi rendeleti szabályozását alkotmányellenesnek 
minősítette, s a rendelkezéseket megsemmisítette.

Mindezekre tekintettel,  s főként arra való tekintettel,  hogy eltérően a helyi- méltányossági 
lakásfenntartási támogatáshoz képest, a Szoc.tv. értelmezése szerint  az önkormányzatoknak a 
méltányossági  ápolási  díj  szabályozása,  működtetése  nem  kötelező  feladata-  tennénk 
javaslatot ezen  ellátás megszűntetésére.

Ezt támasztja alá a 377/B/1998.AB határozat,  valamint ezt a megközelítést  viszi  tovább a 
31/2002.(VII.2  )  AB  határozat;  miszerint  az  önkormányzat  szabályozási  önállósága 



viszonylag nagy, szabadon dönthet arról,  hogy egyáltalán az ápolási  díjnak ezt a formáját 
bevezeti-e, alkalmazza e.

Ha megszűntetjük a  méltányossági ápolási  díjat,  akkor a  már ezen ellátásban határozatlan 
ideig részesülők esetében felvetődik az Alkotmányban garantált szociális biztonsághoz való 
jog sérelme, valamint a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelmének megsértése.

Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E.§. (1) bekezdésének értelmezésével kapcsolatban 
már  több  határozatában  kimondta,  hogy  a  szociális  biztonság  nem jelent  sem  biztosított 
jövedelmet, sem pedig azt, hogy az állampolgárok egyszer elért életszínvonala a gazdasági 
viszonyok kedvezőtlen alakulása következtében ne csökkenhetne (772/B/1990.AB határozat). 
Az Alkotmánybíróság szerint a jogalkotó maga határozhatja meg, hogy milyen eszközökkel 
éri  el  a  társadalompolitikai  céljait.  A 43/1995.(VI.30.)  AB  határozat  szerint  a  rövid  és 
meghatározott időre szóló szolgáltatások nemcsak a tárgyuk, hanem a rövid, belátható bizalmi 
idő  miatt  is  fokozott  védelmet  élveznek.  Más  a  módja  és  mértéke  a  védelemnek az  egy 
generációs időre szóló (a határozat itt a családi pótlékot tárgyalja) ellátás esetében- ápolási díj 
is  ilyen,  határozatlan  időre  szóló,  csupán  felülvizsgálati  kötelezettséggel-,  ahol  a  hosszú 
teljesítési időre figyelemmel a gazdasági helyzet változása már megalapozottabb indoka lehet 
az időközbeni változtatásnak.

A  jogalkotó  széleskörű  jogosítványokkal  rendelkezik  a  szociális  ellátásokon  belüli 
változtatásokra, átcsoportosításokra ás átalakításokra a gazdasági viszonyok függvényében, a 
változtatások joga azonban nem minden korlátozás nélkül illeti meg. Az Alkotmánybíróság 
kiemelte,  hogy az Alkotmányban deklarált  jogállamisághoz hozzátartozik a  szerzett  jogok 
tiszteletben tartása (62/1993. (XI.29.) AB határozat). A szolgáltatásokat és a hozzájuk fűződő 
várományokat nem lehet sem alkotmányosan megfelelő indok nélkül, sem pedig egyik napról 
a  másikra  lényegesen  megváltoztatni.  Az  átmenet  nélküli  változtatáshoz  különös  indok 
szükséges. Annak elbírálásánál, hogy a ténylegesen élvezett szolgáltatásokból mit és hogyan 
lehet  alkotmányosan  megvonni,  a  szociális  jogok  annyiban  játszanak  szerepet,  hogy  az 
elvonások  folytán  a  szociális  ellátás  mértéke  egészében  nem  csökkenhet  az  Alkotmány 
70/E.§. szerint megkövetelhető minimális szint alá.

A szerzett jogok védelme a jogállamban szabályként érvényesül, de nem abszolút érvényű, 
kivételt nem tűrő szabály. A kivételek elbírálása azonban csak esetenként lehetséges.

A jogalkotásról szóló 1987.évi XI.tv. 12. §  (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell 
határozni a hatálybalépésének napját. A jogszabály egyes rendelkezéseinek hatálybalépésére 
különböző időpontokat is meg lehet állapítani. 
(2)  A jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, és nem 
nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. 
(3)  A  jogszabály  hatálybalépésének  időpontját  úgy  kell  meghatározni,  hogy  kellő  idő 
maradjon a jogszabály alkalmazására való felkészülésre. 

Mindezek alapján a rendelet módosítással megszűntetnénk a méltányossági ápolási díjat, a 
rendelet  hatályba lépését  követően ilyen ellátást  nem lehetne kérelmezni és megállapítani, 
ezen rendelkezés is csak 2010. március 1-től lépne hatályba. A folyósított, már megállapított 
ellátások  tekintetében  viszont  elegendő  időt  kell  hagyni  arra  is  a  jogosultaknak,  hogy  a 
megszűntetéssel  együtt  járó  helyzetet  kezelni  tudják,  fel  tudjanak  rá  készülni,  tehát 
biztosítanánk egy átmeneti időszakot, Ők az ellátást 2010. június 30-ig kapnák, majd július 1-



től  nem.  Így  nem kerülne  kifizetésre  2.508.000  Ft+  601.920  Ft  (járulék)=  3.109.920  Ft, 
továbbá nyilván nem jelentkezne az új kérelmezők számára történő kifizetés.

Az ápolt  személyek közül  (2009.  március  1-től  22  fő)  7  főnek a  háztartásában az  ápoló 
személyen kívül más családtag nem él, tehát ápolásába vele együtt élő másik családtag nem 
tud besegíteni.  A többiek esetében a  családban más személy is  lakik,  akik esetlegesen az 
ápolásba  bevonhatóak.  6  ápolt  személy  nem  él  az  ápolójával  közös  háztartásban  (külön 
lakásban lakik), közülük egy olyan ápolt személy van, aki teljesen egyedül él. 
Valószínűsíthető,  hogy  az  ápolt  személyek  egy  része,  a  szükséges  szakorvosi  leletek 
beszerzése  után  súlyosan  fogyatékos  (pl.  mozgássérült)  állapotúnak  minősül  és  ápolásuk 
jogán a hozzátartozó alanyi jogon válhat jogosulttá ápolási díjra, valamint szükség esetén az 
ápoltak ellátása házi segítségnyújtás keretében segíthető. Továbbá az ápoló személyek egy 
része  az  ápolási  díj  megszűnését  követő,  munkaügyi  szervezettel  történő  három hónapos 
együttműködés  után  aktívkorúak  ellátására  válhatnak  jogosulttá.  Ebben  az  esetben, 
amennyiben  az  önkormányzat  szabályozni  tudja  a  közfoglalkoztatás  alóli  mentesítést, 
meggondolandó, hogy beemeljük-e a hozzátartozó gondozását majd mentesítési esetként. 

III.

Átmeneti segély
A Szoc.tv.  45.  §  (1) bekezdése  szerint  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a 
létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került,  valamint  időszakosan  vagy 
tartósan  létfenntartási  gonddal  küzdő  személyek  részére  a  rendeletében  meghatározott 
átmeneti  segélyt  nyújt.  Átmeneti  segély  pénzintézeti  tevékenységnek  nem  minősülő 
kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 
(2)  Az  átmeneti  segély  esetén  az  ellátás  megállapításánál  figyelembe  vehető  egy  főre 
számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, 
hogy  az  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegénél,  egyedül  élő  esetén  annak 
150%-ánál alacsonyabb nem lehet. 

(3)  Az  átmeneti  segély  adható  alkalmanként  és  havi  rendszerességgel.  Az  alkalmankénti 
segély  gyógyszertámogatásként,  illetve  az  egészségbiztosítás  által  nem vagy csak részben 
támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető. 

A segély finanszírozása teljes egészében önkormányzati forrásból történik.

A helyi rendeletünk szerint az egyedülállók esetében a nyugdíjminimum150%-ának megfelelő 
jövedelem határt alkalmazzuk, a két fős háztartások, valamint a gyermeket nevelő háztartások 
esetében 120%,  130%,  150%-os  jövedelemhatár  került  szabályozásra.  A nyugdíjminimum 
150%-hoz igazított  jövedelemhatár is mindössze 42.750 Ft-os egy főre eső jövedelemig teszi 
lehetővé  a  támogatás  megállapítását  (átnéztük  több  önkormányzat  helyi  szabályozását, 
található ennél nagyságrendileg kedvezőbb jogosultsági jövedelemszint is).

Az nem kizárt, hogy jogosultsági feltételként az egyedül élőkön kívül is a jövedelemhatárt a 
tv-i szintre hozzuk, csak kérdés, hogy ezt célszerű-e megtenni? Ugyanis ebben az esetben 
tulajdonképpen csak a jövedelem nélkülieknek vagy az amúgy alacsony ellátásban részesülő 
munkanélkülieknek lenne nyújtható a támogatás, vagyis azoknak, akik már a munkanélküli 
ellátásukat kimerítették és aktívkorúak ellátásában részesülnek. A tapasztalat ugyanakkor azt 
mutatja, hogy e társadalmi rétegnél már eleve kialakultak bizonyos életkörülmények, azok 
elfogadottá  váltak.  Míg  ennél  kedvezőbb  jövedelmi  viszonyok  között  élők  esetében  is 



fordulhatnak elő  és  elő  is  fordulnak  szinte  már  rendszeresen olyan körülmények,  melyek 
indokolják a segélyezést. E szempontokat elsődlegesen célszerű mérlegelni.

Továbbá e segélyt már túlnyomó részt természetbeni formában nyújtjuk, utalványként, térítési 
díj  –  közüzemi  díj  átvállalásaként  (ahol  pl.  lakásfenntartási  támogatást  nem  lehet 
megállapítani), valamint a gyógyszercsekket is beemelnénk a természetbeni formák közé, ami 
csökkenti  a  visszaélés  lehetőségét.  Az  életkörülményeket  környezettanulmány  során 
ellenőrizzük, a kérelmekről az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság dönt. 4 alkalomban 
korlátozott a támogatás gyakorisága, maximális mértéke a nyugdíjminimum 50%-a. 

A rendelet módosítás a jogosultsági jövedelem határok csökkentésére vonatkozik:

„A variáció: gyermeket nem nevelő háztartásoknál az egyedül élők esetében maradnia kell a 
150%-os jövedelemhatárnak, a két vagy több fős háztartás esetén a tv-i szabályozást hoznánk 
be, azaz a nyugdíjminimum 100%-a lenne a jövedelemhatár, s megmaradnának a gyermeket 
nevelő háztartásoknál a 150%, 130%, 120%-os jövedelem határ kategóriák. 

Ezen variáció elfogadása esetén a gyermeket nem nevelő és nem egyedül élő kérelmezők 
70%-a (2009.évi beadott kérelmek alapján) nem lesz jogosult átmeneti segélyre.

„B variáció:  nem tesz különbséget gyermeket nevelő illv.  nem nevelő háztartások között, 
azaz, ha a kérelmező egyedül  élő,  akkor a  jövedelem határ a nyugdíjminimum 150%-a, 
minden más esetben a nyugdíjminimum 100%-a. Ez a legdrasztikusabb változtatás, ebben az 
esetben  feltehetően  megnövekszik  a  gyermeket  növelő  családok  esetében  a  rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás iránti igény, ez az ellátás szintén teljes egészében önkormányzati 
finanszírozású,  s  a  gyermekvédelmi  törvény  szerint  a  jövedelmi  viszonyok  a  kérelmezők 
esetében nem vizsgálhatók.

Ezen variáció elfogadása esetén a gyermeket nem nevelő és nem egyedül élő kérelmezők 
70%-a (2009.évi beadott kérelmek alapján) nem lesz jogosult átmeneti segélyre. A gyermeket 
nevelő  családok  esetén  a  kérelmezők  50%-a  nem  lesz  jogosult  az  átmeneti  segélyre 
(ugyancsak a 2009.évi beadott kérelmek alapján).

Amennyiben   a  Képviselő-testület  a  két  variáció  egyikét  sem kívánja  meglépni,  akkor  a 
rendeleti  szabályozáson  kívül  az  e  segélyre  szánt  előirányzat  tervezet  még  mindig 
csökkenthető a következőkre tekintettel:

Év Előirányzat Felhasználás Maradvány
2006 6.000 e/Ft (tartalmazta a kábel TV támogatás 

forrását is)
nem 
vizsgáltuk

nem 
vizsgáltuk

2007 5.000 e/Ft 4. 471.000 Ft     529.000 Ft
2008 5.000 e/Ft 3.812.907 Ft 1.187.093 Ft
2009 5.000 e/Ft 3.743.560 Ft 1.256440 Ft
2010 Tervezet: 5.000 e/Ft

Tehát a jogosultsági feltételek módosítása nélkül az átmeneti segélyre tervezett előirányzat 
1.000 e/Ft-al csökkenthető megítélésünk szerint.

IV.



Temetési segély
A  Szoc.tv.  46.  §  (1) bekezdése  értelmében a települési  önkormányzat  a  rendeletében 
meghatározott feltételek szerint temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy 
eltemettetéséről  gondoskodott  annak  ellenére,  hogy  arra  nem volt  köteles,  vagy  tartására 
köteles  hozzátartozó  volt  ugyan,  de  a  temetési  költségek viselése  a  saját,  illetve  családja 
létfenntartását  veszélyezteti.  A jogosultság megállapítása szempontjából  figyelembe vehető 
egy  főre  számított  havi  családi  jövedelemhatárt  az  önkormányzat  rendeletében  úgy  kell 
szabályozni,  hogy  az  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegénél,  egyedül  élő 
esetén annak 150%-ánál alacsonyabb nem lehet. 
(2)  Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 
1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 
(3)  A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés 
költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 

Helyi rendeletünk e törvényi szabályozásnál kedvezőbb jogosultsági feltételeket  tartalmaz. 
Eleve egységesen 150%-os jövedelem határtól  indul a szabályozás,  s  nyújtunk támogatást 
azon család esetében is, ahol az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 250%-át eléri, 
azaz 71.250 Ft/fő egy főre eső jövedelem esetén is.

2009. évben 39 fő kért temetési segélyt. Ebből 25 eltemettető volt, akinek az egy főre eső 
jövedelme  a  nyugdíjminimum  250  %-át  nem  haladta  meg,  tehát  a  151%-250%-ig  eső, 
magasabb jövedelmi kategóriába tartozott. Általában a túlélő házastárs, vagy gyermek nevére 
van kiállítva a temetési számla, tehát közeli hozzátartozó az eltemettető. Ritkán (2009-ben 3 
esetben) testvér, vagy távolabbi rokon a kérelmező, más közelebbi hozzátartozó nem lévén. 
A 2009. évi legolcsóbb temetés a Vas Megyei Temetkezési Vállalat közlése szerint: földbe 
temetés esetén 145.000,- Ft, hamvasztásos temetkezési mód esetében: 125.000,- Ft.
2009 évben  39 temetési segély 604.435.- Ft összeg kifizetését jelentette az önkormányzatnak. 
2009. évi előirányzat 800.000,- Ft volt. A közel 200.000 Ft maradvány abból adódott, hogy 
több  eltemettető  egy  főre  jutó  jövedelme  miatt  a  temetési  segély  a  helyben  szokásos 
legolcsóbb  temetési  mód  10  %-ának  összege  volt.  Ugyanis  az  alacsonyabb  jövedelmi 
kategóriánál  (az  egy  főre  eső  jövedelem nem haladja  meg  az  öregségi  nyugdíjminimum 
150%-át) a temetési segély összege a legolcsóbb földbetemetési, illv. hamvasztásos temetés 
költségeinek 15%-a. 
A 2009. évben az adható legmagasabb összeg 21.750,- Ft volt, mely a földes temetés 15 %-át 
jelentette. 
Jelenleg még nem áll rendelkezésünkre a 2010. évi legolcsóbb temetés összege, a korábbi 
évek tapasztalatai szerint február elején kerül közlésre.

2007. évben az előirányzat: 800.000,- Ft, felhasználás: 579.200,- Ft,  39 fő részesült 
2008. évi előirányzat: 800.000,- Ft, felhasználás: 543.475,- Ft, 40 fő részére állapítottuk meg 
az egyszeri ellátást.

Tehát  a fentiek alapján,  amennyiben a törvényi szinten határozzuk meg a jogosultsági 
feltételeket,  előreláthatólag  a  kérelmezők 60%-a nem lesz  jogosult  a  támogatásra. A 
döntésnél  azt  is  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  támogatás  összege  sem magas  a  mostani 
szabályozás szerint sem egy temetés költségeihez mérten, ha pedig a törvény szerinti mérték 
kerül elfogadásra, akkor a támogatás – a 2009.évi költségeket figyelembe véve- 14.500 Ft, 
vagy 12.500 Ft.
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V.

Köztemetés

Jellemzően a közköltségen történő eltemettetés a Főváros Önkormányzat Pszichiátria Betegek 
Otthonának elhunyt lakóit érinti. 2009. évben 27 elhunyt esetében kellett az önkormányzatnak 
gondoskodni köztemetésről, mely összesen 3.608.574,- Ft-ot jelentett. 

2007. évi előirányzat: 1.700.000,- Ft, felhasználás: 2.713.326,- Ft. 27 fő
2008. évi előirányzat: 3.000.000,- Ft, felhasználás: 3.123.569,- Ft. 25 fő 

A Szentgotthárdon történt haláleseteknél az év elején (februárig 2008. évi ár) 120.090,- Ft volt 
egy köztemetési költség, mely az év végére 133.985,- Ft-ot jelentett. Ez 11 %-os emelkedés. 
Szentgotthárdon a köztemetettek közül 19 fő, Szombathelyen és Körmenden 8 fő hunyt el. 
Körmenden  a  köztemetés  költsége  140.000,-  Ft  körüli  összeg  volt,  míg  Szombathelyen 
mindez 180.000,- Ft-ot jelentett, de az év végén 199.788,- forint kiegyenlítését kérték egy 
elhunyt esetében.  
A 2009. évben elhunytak közül kb. 6 fő volt az, akinek vagyona nem fedezi a köztemetés 
költségét.  Jellemzően ezen elhaltaknak vagy nincs ismert  hozzátartozójuk,  vagy temetésre 
köteles hozzátartozójukról készült környezettanulmány alapján vagyoni helyzetük miatt nem 
kötelezhetjük a temetés költségeinek megtérítésére, így kizárólag hagyatékukat terheltük meg 
hitelezői igényünkkel. 
A többi 21 elhunyt hagyatéki vagyonát is megterheltük a temetési költség erejéig. A hagyaték 
jogerős befejezése után – mivel ez a vagyon nagyrészt bírósági letétbe került elhelyezésre – az 
örökösök is leggyorsabban 3-4 hónap elteltével jutnak hozzá, és teljesítik kötelezettségüket. 
Magyar Állam öröklése esetén ez a folyamat még tovább tart. 
2009.  évben  a  köztemetések  kiegyenlítéséből  befolyt  összeg  2.654.696,-  Ft,  mely  37 
köztemetés esetében a teljes, vagy egy részének kiegyenlítését jelentette. Ezek nagyrészt a 
2008. évi köztemetések, pár esetben 2007. évben történt halálesetek elhúzódó eljárásai után, 
és csak 7 esetben a még 2009. évben történt elhalálozások utáni kiegyenlítések. Ennél a 7 
esetnél  az  örökösök  tartották  a  kapcsolatot  az  elhunyttal,  közreműködtek  a  hagyatéki 
eljárásban, és előfordult, hogy a hagyatéki vagyon birtokukba kerülése előtt már teljesítették 
befizetési kötelezettségüket. 

Csökkentené  a  közköltségen  történő  eltemettetést,  ha  azok  a  cselekvőképességet  érintő 
gondnokság  alá  helyezett  személyek,  akik  rendelkeznek  vagyonnal,  a  majd  bekövetkező 
temettetésükről még életükben képesek lennének valamilyen formában gondoskodni. 
Mindezen kérdéseket polgári jogi keretek között lehet rendezni (kegyeleti előtakarékossági 
rendszer,  biztosítási  szerződés  stb.)  Ezen  megoldások  választását   csupán  szorgalmazni 
tudjuk.
Helyi szociális rendeletünk módosítását a köztemetést érintően nem javasoljuk módosítani.

VI.



Adósságkezelési szolgáltatás

Szabályait a 2009. decemberi Képviselő-testületi ülésen tekintettük át, illv. módosítottuk, 
további módosítást nem igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a rendelet módosítás tervezet megtárgyalását!

Szentgotthárd, 2010. január 14.

Dr. Dancsecs Zsolt

jegyző



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének

……./2010.(....) Ökt. számú rendelete
A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló

22/2003. (IV.30.) Ökt. rendelet (továbbiakban: Rendelet), valamint Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 

9/1995.(III.30.) Ökt. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról

1.§.
A Rendelet 3.§. (3) bekezdésének (eljárási rendelkezések) „e rendelet 7.§. (1) bekezdése 
alapján nyújtott ápolási díj” szövegrésze hatályon kívül kerül.

2.§.

 A Rendelet 6.§. (6) bekezdése (helyi lakásfenntartási támogatás) hatályon kívül kerül és 
helyébe a következő (6) bekezdés lép:

„(6) Helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.”

3.§.

(1) A Rendelet 7.§. (1), (2), (3) bekezdése (méltányossági ápolási díj) hatályon kívül kerül.
(2) Az ezen rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított és folyósított, méltányossági 
ápolási díjban részesülők az ellátásukra a. Rendelet 2010. február 28-án hatályos szabályai 
szerinti jogosultsági feltételek fennállása esetén  2010. június 30-ig  jogosultak.

4.§.
(1) A Rendelet 8.§. (1) bekezdésében (átmeneti segély) „az Egészségügyi Szociális és Sport 
Bizottság” szövegrész hatályon kívül kerül és helyébe a következő szövegrész lép:
„ Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendeletben hatáskör gyakorlásra feljogosított szerv”

„A variáció”
(2)A Rendelet 8.§. (1) bekezdésének a./pontja hatályon kívül kerül, s helyébe a következő 
rendelkezés lép:



„a./ gyermeket nem nevelő háztartásban:
- egyedül élő esetében a 150%-át
- két vagy több fős háztartásban a 100%-át „

„B variáció”
(2) A Rendelet 8.§. (1) bekezdésének a./ és b./ pontja hatályon kívül kerül, s helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„ – egyedül élő esetében a 150%-át 
   - két vagy több fős háztartásban a 100%-át nem haladja meg.”

5.§.

A Rendelet 9.§. (1) bekezdésének a/ és b./ pontja (temetési segély) hatályon kívül kerül, s 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A temetési segély összege azonos a helyben szokásos legolcsóbb földbetemetési, illetve 
hamvasztásos temetés költségeinek 10%-ával

- ha az egyedül élő kérelmező jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át
- ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100%-

át.

6.§.

A Rendelet 11.§. –ának első mondata (természetben nyújtható átmeneti segély) a következő 
szövegrésszel egészül ki:

„…, gyógyszer, valamint az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott 
egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosító utalvány.”

7.§.

A Rendelet 3.számú mellékletének 6. pontja (szociális hatáskörgyakorlások átruházásáról) 
hatályon kívül kerül.

8.§.

Az SZMSZ 5.számú  mellékletének  (1)  bekezdéséből  az  „Szt.  43/B.§  szerinti  ápolási  díj 
megállapítása, felülvizsgálata és megszüntetése „ szövegrész hatályon kívül kerül.

9.§.

Záró rendelkezések

(1) A Rendelet és az SZMSZ egyebekben nem változik.

(2) Ezen rendelet a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel 2010. március 1-én lép hatályba.



(3) Ezen rendelet 7.§.-a és 8.§.-a 2010. július 1-én lép hatályba.
 
(4) A Rendelet ezen rendelettel megállapított szabályait az e rendelet hatálybalépését követően 
indult ügyekben kell alkalmazni. 

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester jegyző

Kihírdetve: 2010. ……………………………

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

 



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. január 27-i ülésére

Tárgy: Helyi iparűzési adórendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közteherviselés  rendszerének  átalakítását  célzó  törvénymódosításokról  szóló  2009.  évi 
LXXVII. törvény 66.§-a azt mondja ji, hogy 2010. január 1-től a helyi önkormányzatok már 
csak a  helyi iparűzési adó kivételével jogosultak a helyi adók tekintetében rendeleteikben 
eljárási  szabályokat  meghatározni.  A  helyi  iparűzési  adóval  kapcsolatos  hatáskör  ezen 
időponttól az állami adóhatósághoz került át.
Azt  röviden  tájékoztatásul  közöljük,  hogy a  helyi  iparűzési  adó  beszedésével  kapcsolatos 
feladatok 2010 szeptemberéig még a polgármesteri hivatalban zajlanak, és ettől az időponttól 
kerülnek át az állami adóhatósághoz. Ugyanakkor nem változik a későbbiekben sem pl. az, 
hogy a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes kérdésekben – részletfizetés engedélyezése, 
méltányosság gyakorlása, stb. során -  a helyi hatóságnak továbbra is közre kell működnie..   

A bekövetkezett törvényi változásokra tekintettel a helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. sz. 
rendeletünket módosítani szükséges, és az abban rögzített eljárási szabályokat hatályon kívül 
kell helyezni (bejelentés, bevallás, befizetés szabályai). Tartalmaz még a rendelet egy olyan 
bekezdést  mely  szerint  a  28  milliárd  Ft  iparűzési  adóalap  feletti  vállalkozónak  a 
rendeletünkben meghatározott helyi iparűzési adóm értékénél kevesebbet – 2 % helyett 1,9 %-
ot  -  kell  fizetnie.  Bár  a  gyakorlatban  ennek  a  megkülönböztetésnek  eddig  nem  volt 
jelentősége,  egyetlen adózónk sem érte el  ezt a szintet,  a további fenntartását  nem tartjuk 
szükségesnek. 
A rendeletmódosítás keretében pontosítjuk az adó alanyának meghatározását (tekintettel az 
egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv. előírásaira), valamint a más 
jogszabályokban (az adózás rendjéről szóló XCII. tv., a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.) 
szabályozott  területek  /  fogalmak  ismétlését  megszüntetjük  (adóalap,  adómentesség, 
vállalkozó). Az előterjesztéshez mellékeljük a rendelet módosítását. 
  
Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni,  és  a  rendeletmódosítást 
elfogadni szíveskedjen!

Szentgotthárd, 2010. január 14.

Dr. Dancsecs Zsolt 
Jegyző



                                  
                                            Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

…/2010. (I….) sz. rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. sz. ÖKT. Rendelet (továbbiakban Rendelet)  

módosításáról

1.§

A Rendelet 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„4.§  Az adó alanya a vállalkozó.”

2.§

(1) A Rendelet  6.§-a, a 7.§-a, a  8.§-a, a 9.§ (1) bekezdés második mondata, a 10.§-a, a 
10/a.§-a és a 11.§-a hatályon kívül kerül.
(2)A Rendelet egyebekben nem változik.

6.§

A Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  Polgármester Jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. január 27-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület !

A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, 
valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló többször módosított 11/1999. (IV. 
01.) számú ÖKT rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) foglakozik. 
A  legutóbbi  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.
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  
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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

 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

1
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 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 a rendelet - tervezet megvitatását.

Szentgotthárd, 2010. január 12.

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. február 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. február 01-én lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester              jegyző

Kihirdetés napja:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. január 27-i ülésére

Tárgy: Hozzájáruló nyilatkozat kerékpárúthálózat-fejlesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogersdorf település önkormányzata azzal a kéréssel fordult Szentgotthárd Város 
Önkormányzatához,  hogy  az  osztrák  területeken  tervezett  kerékpárúthálózat-
fejlesztési  projektjükhöz  kapcsolódóan  –  mely  projekt  keretében  kiépítendő 
kerékpárút  a  Lapincs-völgyet  a  Rába-völggyel  köti  össze  -  az  Önkormányzat 
támogató  nyilatkozatot  adjon  ki,  mely  szerint  az  Önkormányzat  Szentgotthárd 
-Mogersdorf összekötő útról Deutsch-Minihof felé leágazó jelenleg a mezőgazdasági 
területek  megközelítését  biztosító  útszakaszon  kerékpárút  kialakításával,  a 
kerékpárút-hálózat ezirányú fejlesztésével egyetért.  A kerékpárút kialakításánál első 
lépésben elegendő a meglévő földút kavicsolása. 
A 2. számú melléklet szerinti térképen kék színű vonal jelzi azt az útszakaszt, amiről 
most szó van – egyébként a szóban forgó útszakasz az az út, amelyiken évről évre 
a Csatafutás résztvevői átfutnak az országhatáron. Az útszakasz kerékpárral való 
járhatóvá  tétele  Szentgotthárdnak  is  érdeke  volna,  a  projekt  ilyen  szempontból 
támogatható.  Amikor  a  Hunyadi  út  felújítási-bővítési  tervei  készültek,  akkor  első 
körben erre a szakaszra tervezték meg – tévesen - az összeköttetést Ausztriával, 
vagyis az út fejlesztésével szakemberek foglalkoztak.

Az előzetes nyilatkozatra azért van szükség, mert a kerékpárutak térképi ábrázolása 
már  a  fejlesztések  megvalósítása  előtt  megtörténik,  ez  viszont  csak  a  mi 
nyilatkozatunk birtokában lehetséges.

Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  Mogersdorf 
Önkormányzatának  kérésére  nyilatkozik,  hogy  a  Szentgotthárd-Mogersdorf 
összekötő  útról  Deutsch-Minihof  felé  leágazó  jelenleg  mezőgazdasági  területek 
megközelítésére szolgáló útszakaszon a kerékpárút-hálózat fejlesztésével egyetért. 

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2010. január 11.

Viniczay Tibor
Polgármester
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Ellenjegyzés:
1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010.január 27-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd 04/10. hrsz-ú fölrészlet belterületbe vonása

Tisztelt Képviselő-testület!

A város  helyi  építési  szabályzatának,  valamint  szabályozási  tervének egységes  szövegéről 
szóló  28/2007.(lX.27.).  ÖKT rendelet  (továbbiakban:  HÉSZ)  legutóbbi  1/2010.(I.7.)ÖKT 
rendelettel  történő  módosítása  lehetővé  tette  a  Termálfürdő  telekterületének  a  mellékelt 
helyszínrajz szerinti növelését.(1.sz. melléklet) 

A  2.sz.  mellékleten  látható  a  Termálfürdő  egy  újabb  tervezett  fejlesztése  is  (sportpálya 
létesítése  a  keleti  oldalon),  melyet  a  04/10.  hrsz-ú,  külterületi,  önkormányzati  tulajdonú, 
kivett, építési terület megnevezésű telken tervezünk megvalósítani. (3.sz. melléklet) 

A HÉSZ és a  mellékletét  képező 970-TRM/2009.  törzsszámú 4.2.  rajzszámú szabályozási 
tervlap a 04/10. hrsz-ú telek területének üdülőterületként való hasznosítását lehetővé teszi, a 
Termálfürdő telkével való összevonás révén.   

Miután az egyik összevonandó telek külterületi, a másik telek belterületi ingatlan, így a két 
telek összevonását a 04/10. hrsz-ú telek belterületbe vonására irányuló eljárás előzi meg.

A  belterületbe  vonás  szabályait  a  termőföldről  szóló  2007.  évi  CXXlX.  törvény 
(továbbiakban: Törvény) határozza meg.

A Törvény 15.§ (2) bekezdése szerint  a belterületbe vonási kérelemhez mellékelni kell  az 
érintett  földrészletek  helyrajzi  számát  és  a  területfelhasználási  célt  tartalmazó  képviselő-
testületi döntést, valamint az önkormányzat arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát mely szerint 
a belterületbe vonandó telket az önkormányzat a településszerkezeti tervben meghatározott 
célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.
      
Várható költségek: a telek művelésből kivett, ezért földvédelmi járadékot nem kell fizetni a 
belterületbe vonás kapcsán. A belterületbe vonáshoz egy fölmérő által készítendő munkarész 
szükséges melynek várható költsége,  a  földhivatali  átvezetésért  fizetendő díjjal  együtt  kb. 
60.000.- forint.    
 
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
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Határozati javaslat

a.) Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd 04/10. 
hrsz-ú  kivett,  építési  terület  megnevezésű  telek  belterületbe  vonását  kezdeményezi, 
üdülőterület felhasználási céllal.

 b.) Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd 04/10. 
hrsz-ú telek településszerkezeti tervben meghatározott üdülőterületi felhasználását 4 
éven belül ténylegesen megvalósítani tervezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

Szentgotthárd, 2010. január 14.

  Fekete Tamás
        műszaki irodavezető

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt
          jegyző
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1.sz. melléklet
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2.sz. melléklet 
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3.sz.melléklet
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. január 27-i ülésére

Tárgy: Földhasználati szerződés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hivatkozott szerződés 2009. évben módosításra került, amikor is a Képviselő-testület döntése 
(184/2009. ÖKT. határozat) értelmében a földhasználati díjat 2009. évre 520.000,- Ft + ÁFA 
összegben határozta meg. 

Mivel  a  földhasználati  díj  összege  a  szerződés-módosítás  szerint  csak  2009.  évre  került 
meghatározásra, ill. a szerződésben foglaltak szerint a földhasználati díj mértékét évente felül 
kell  vizsgálni,  ezért  szükséges  a  2010.  évi  díjról  a  Képviselő-testületnek  dönteni.  Ezen 
túlmenően módosul a földhasználati szerződés szerinti ingatlan helyrajzi száma is. A Helyi 
Építési  Szabályzat  januári  módosítása  kapcsán  változás  következik  be  az  érintett 
ingatlanokon,  így változik a  terület   helyrajzi  száma is  szentgotthárdi  12/3 hrsz-re.  Így a 
szerződésen ezt is át kell vezetni.

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd – Therm Kft és az 
Önkormányzat között létrejött földhasználati megállapodás módosításával úgy ért egyet, hogy 
módosítani  kell  az  ingatlan helyrajzi  számát  szentgotthárdi  12/3 hrsz-ra,   a  megállapodás 
földhasználati  díjra vonatkozó részét pedig a 2010. évre  …….,- Ft +ÁFA összegben kell 
meghatározni.  A Képviselő  –  testület  egyben  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szerződés 
módosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Dr. Gömbös Sándor Ügyvezető Igazgató

Szentgotthárd, 2010. január 14. Viniczay Tibor
                                                                                                        Polgármester

  Ellenjegyzés:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. január 27-i  ülésére

Tárgy : A Városi Gondozási Központ és Gondozóház átalakításának új koncepció terve

                                                 Tisztelt Képviselő-testület!

A 280/2009. számú Képviselő-testületi határozat a Gondozóház területére tervezett nyugdíjas 
lakások ügyében új tervezési koncepció kidolgozását írta elő.

 Előzmények:
 Egy ével ezelőtt megszűnt a Városi Gondozási Központ mellett működő  Gondozóház lévén,  
 hogy nem önkormányzati kötelező feladata, így a finanszírozása sem volt tovább megoldható. 
 Az üresen maradt Gondozóház hasznosítására vonatkozó elképzelések kötött végül az a döntés 
 született meg, hogy a  területen az önkormányzati bérlakásokban élő nyugdíjasok számára    
 kellene önkormányzati bérlakásokat építeni, melyek teljesen akadálymentesítettek és miután a 
Gondozási Központ tőszomszédságában vannak, így az ott élőknek könnyebbség lenne az  
 intézmény szolgáltatásait elérni. Erre készült két tanulmányterv, de közülük a testület nem 
 választott ki egyet sem – felmerült, hogy másképp kellene a beépítést tervezni – és erre kell egy 
 elképzelést kidolgozni. Így jutottunk el mostanáig.

- Az előzőekben elkészített tanulmánytervben szereplő, területére tervezett, nyugdíjasok részére 
kialakítandó lakások,  a  két  szomszédos önkormányzati  ingatlan meglévő,  építészetileg nem 
célszerű állapotát konzerválná. 
- A Városi Gondozási Központ (Szentgotthárd, Arany J. u. 1.)  az Idősek Klubja, Étkezés, Házi 
segítségnyújtás  a  tárgyi  feltételek  teljesítése  tekintetében  (akadálymentesítés  hiánya)  2012. 
december 31-éig szóló működési engedéllyel rendelkezik. 
- A Tisztelt  Képviselő-testületet előtt ismert, hogy a Városi Gondozási Központ (Szentgotthárd, 
Arany  J.  u.  1.)  ingatlanjára  benyújtottunk  az  NYDOP-2009-5.1.1./C  kódszámú,  a 
„Közszolgáltatásokhoz  való  egyenlő  esélyű”  pályázatunkat,  melyben  a  Gondozási  Központ 
főépületének  a  teljes  körű  akadálymentesítését  tűztük  ki  célból.  A  pályázat  várható 
elbírálásának határideje 2010. január. Amennyiben ez a pályázat nyer, akkor vállalásunk szerint 
a  fejlesztendő  épületet  -  legalább  a  pályázat  benyújtásától  számított  5  évig  –  szociális 
alapellátási intézményként működtetjük tovább.
-  Az  ingatlanok  állagfelmérése  alapján  megállapítható,  hogy  a  Gondozóház  elavult, 
korszerűtlen   rossz  állapotban  levő  épületét  nem  érdemes  felújítani,  átalakítani,  helyette 
célszerű és gazdaságosabb egy új épületet építeni. Sajnos egyébként az előbbi megállapítások a 
Gondozási Központ épületére is vonatkoznak.
-  Ha  abból  indulunk  ki,  hogy  városunk  a  kistérségében  kötelezően  ellátandó  feladatokat 
(Nappali Idősek Klubja, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás) és az önként vállalt feladatokat 
(Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,   Támogató Szolgálat,   Közösségi pszichiátria)  magas 
színvonalon  és  költség  hatékonyan  csak  egy  korszerűen  megépített,  alacsony 
energiafelhasználású  új  épületben  lehet  biztosítani,  akkor  meggondolandó,  hogy  ezt  az 
ingatlanfejlesztést  úgy hajtsuk végre, hogy miközben megépítünk 8-10 szociális bérlakást a 
területen, ehhez lebontjuk a volt Gondozóház épületét is és így az egész telek beépítésével 
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számolhatunk, a lakásokat pedig úgy kellene megépíteni, hogy később azok tetőterébe minden 
további  építés  és  átalakítás  nélkül  is  átköltözhessen  a  Gondozási  Központ.  Valamennyi 
szolgáltatás átkerülhetne erre a területre, az a legkorszerűbb feltételeket biztosítaná ehhez a 
munkához, a felszabaduló ingatlannal pedig a tulajdonos önkormányzat kezdhetne valamit 
– akár használatra átengedhetné a teljes felújítás fejében, akár az értékesítése is szóba jöhetne – 
a befolyó vételár pedig összességében fedezné az új beruházás költségeinek jelentős részét.  Az 
intézmény  a  beruházás  befejezéséig  minden  további  nélkül  működni  tudna  a  mostani 
épületben, majd átköltözhetne az új helyére. 

-  Felszabadulna  a  városban  8  jelenleg  idősek  által  lakott  önkormányzati  bérlakás  és 
ugyanennyien  önkormányzati  lakáshoz  juthatnának.  A  Képviselő-testület  126/2009.számú 
határozatának  megfelelően,  a  nevezett  ingatlanokon,  kisméretű,  teljesen  akadálymentesített 
szociális  bérlakásokat  kellene  létrehozni,  ahová  a  nagyobb  méretű  önkormányzati 
bérlakásokból  költözhetnének  a  valamilyen  fogyatékkal  élő,  a  Gondozási  Központ 
szolgáltatásait igénybe vevő nyugdíjas lakók.

A fenti  igényeknek  álláspontunk  szerint  ezen  új  elképzelések   szerint  kialakított,  a 
szociális szolgáltatásokat és a nyugdíjas szociális bérlakásokat fizikailag egyetlen épületbe 
integráló létesítmény tud megfelelni. Valószínűsíthető, hogy a hosszabb távra megoldást 
kínáló  új  projekt  építéséhez  könnyebb  lesz  pályázati  forrást  találni,  mit  a  meglévő, 
korszerűtlen állapotok konzerválásához. 

A Gondozási Központ által megadott tervezési szempontok a csatolt 1. számú melléklet szerint.

Az új tervezési koncepció :

A volt Gondozóház épületét el kell bontani, helyére utcafronti beépítéssel, oldalszárnnyal, a 
szükséges  szakmai  követelményeket  kielégítő,  teljesen  akadálymentesített  a  környezetéhez 
illeszkedő épületet kell pályázati források felhasználásával építeni. A tetőtér beépítésű épület 
helyiségeinek kialakításakor figyelembe kell venni a későbbiekben átköltöző (sikeres pályázat 
esetén 5 év múlva) Gondozási Központ területigényét is. Az új épület földszintjén elhelyezést 
nyerhet  4 – 8 db akadálymentesített szociális bérlakás, melyekbe az önkormányzati szociális 
bérlakásokból helyezhetők át fogyatékkal élő nyugdíjas bérlők. 
A Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,   a  Támogató  Szolgálat,   és  Közösségi  pszichiátria 
helyiség igényeit az épület tetőterében lehetne biztosítani. Részben, vagy egészben a tetőtérben 
lehetne kialakítani a Gondozási Központ irodáit, foglalkoztatóit, kiszolgáló helyiségeit.

Az új koncepció szerint létrehozott épület előnyei : 
- Az 1993. évi III. törvény szerinti  szociális alapszolgáltatásokat az új Központ hosszú 

távon, magas színvonalon tudná biztosítani városunk és kistérségének rászoruló lakói 
részére

- A  helyiségek  elhelyezkedése,  méretei,  kapcsolatai  maximálisan  kiszolgálják  a 
felmerülő szakmai igényeket 

- A fogyatékkal  élő  nyugdíjas  bérlők  részére  ideális  elhelyezést  biztosít,  ezáltal  a 
felszabaduló önkormányzati bérlakásokat szociálisan rászoruló,  családos fiataloknak 
lehetne kiutalni 

- A teljesen akadálymentesített épület minden törvényi előírást kielégítene
- A  jól  hőszigetelt,  önálló  fűtési  rendszerű  épületet  energiatakarékosan,  alacsony 

költségekkel lehetne üzemeltetni
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- Az utcafronti és udvari oldalszárnnyal rendelkező épület által határolt parkosított belső 
udvar az elhelyezettek részére rekreációs térként is szolgálhat

Hátrányai :  
- Építését  csak  pályázati,  vagy  egyéb  külső  források  igénybe  vételével  tudná 

finanszírozni önkormányzatunk.
- A meglévő Gondozóházat el kellene bontani, az új, integrált Gondozási Központ, 

Gondozóház  és  nyugdíjas  lakások  épületének  engedélyes  és  kiviteli 
tervdokumentációját el kell készíttetni.

- Az ingatlanok területére az új koncepciónak megfelelő megosztási vázrajzot kell 
készíttetni

- A  funkció  nélkül  maradt  Gondozási  Központ  épületét  más  célra  kell/lehet 
hasznosítani

Az új  épület  méretének,  elhelyezésének,  helyiségeinek meghatározására  új  tanulmánytervet 
kell készíttetni, legalább két megoldási alternatíva bemutatásával,  az új tervezési koncepció 
alapján.
Az új  koncepcióterv alapján készülő tanulmányterv  becsült  költsége bruttó  780.000,- Ft, 
amely a 2010. évi költségvetést terhelné.  

                                                   Határozati javaslat

1./  Szentgotthárd   Város   Önkormányzata   Képviselő-testülete   az  új  tervezési  koncepció 
alapján elrendeli a Szentgotthárd, Arany J. u. 3. szám alatt ingatlanon – a volt Gondozóház 
területén – a területen álló épület elbontása után legalább 8 önkormányzati tulajdonú, idős korú 
nyugdíjasok  részére  kiutalható kisméretű,  teljesen  akadálymentesített  szociális  bérlakásokat 
magába  foglaló  épület  tanulmánytervének  elkészítését.  Az  épületet/épületeket  úgy  kell 
megtervezni, hogy abban/azokban – elsősorban a tetőtérben -  a későbbiekben a Gondozási 
Központ  mint  intézmény  valamennyi  szolgáltatásának  biztosításához  szükséges 
helyiségigények is kielégíthetők legyenek.  A tanulmányterv min. kétféle megoldási javaslatot 
tartalmazzon és térjen ki a megvalósítás költségigényeire is. 

2./  Szentgotthárd   Város   Önkormányzata   Képviselő-testülete   az  új  tervezési  koncepció 
tanulmánytervének elkészítéséhez szükséges 780 eFt tervezési költséget a 2010 évi tervezési 
keret terhére biztosítja.

3./  Szentgotthárd   Város   Önkormányzata   Képviselő-testülete   az  új  tervezési  koncepció 
kidolgozását nem támogatja.

Határidő : folyamatos
Felelős :   Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2010. 01. 12.
                                                          

                                                                                                       Fekete Tamás
Ellenjegyzem :                                                                          műszaki irodavezető 
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1. számú melléklet

Városi Gondozási Központ 
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 
Tel.: 94/554-168, 554-169. 
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu

Egy új Gondozási Központ létesítésével kapcsolatos koncepció szakmai tárgyi feltétel 
igénye.

A Városi Gondozási Központ az 1993. évi III. törvény szerinti besorolás alapján szociális
alapszolgáltatásokat nyújtó integrált intézmény. A Gondozási Központ működési területén 
kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokat lát el.

Működési köre: egyes szolgáltatások tekintetében Szentgotthárd város közigazgatási területe,
egyes szolgáltatások tekintetében a Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe

A Városi Gondozási Központ által 2009. december 01-én biztosított alapszolgáltatások:
1) Kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett szolgáltatások:
a) Étkeztetés – kötelező feladat
b) Nappali Idősek Klubja, férőhelyek száma: 60 fő – kötelező feladat
2) Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás településeinek közigazgatási
területén működtetett szolgáltatások
a) Házi segítségnyújtás – kötelező feladat
b) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (feltételezve, hogy 2010. január 01-től finanszírozási 
szerződéssel működtetve)– önként vállalt feladat
c) Támogató Szolgálat (finanszírozási szerződéssel működtetve) – önként vállalt feladat
d) Közösségi pszichiátriai alapellátás (finanszírozási szerződéssel működtetve)– önként vállalt 
feladat

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 4. §-a szabályozza a szociális intézmények 
létesítésével kapcsolatos általános tárgyi feltételeket. 

4.§. A személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy 
a) az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen, 
b) épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést, 
c) bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények 
feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. 

E rendelet 19/A. §. (3) bekezdésében szabályozottak alapján ha több alapszolgáltatás kerül 
egy intézmény keretében megszervezésre, biztosítani kell az egyes alapszolgáltatások 
önálló szakmai egységként történő működtetését. 
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E rendelet 75. §-a szabályozza, a nappali intézményekre vonatkozó általános tárgyi 
feltételeket. 
75. §. (1) Nappali ellátás biztosítására az-az intézmény alkalmas, amelyik rendelkezik: 
a) a közösségi együttlétre 
b) pihenésre 
c) személyi tisztálkodásra 
d) személyes ruházat tisztítására 
e) étkeztetés biztosítása céljából az étel melegítésére tálalására és elfogyasztására szolgáló 
helyiségekkel. 

Nappali Idősek Klubja tárgyi feltétele igénye 
•2 db közösségi együttlétre szolgáló társalgó helyiség /praktikusság szempontjából 
egybenyitható/ 
•Férfi és női ellátottak részére külön pihenőszoba 
•Ebédlő
•Tálaló konyha 
•Tálaló konyhához kapcsolódó raktárhelyiség 
•1 db többfunkciós helyiség, amely alkalmas mosásra, ruházat szárítására és vasalására is. 
(Házi segítségnyújtás vonatkozásában is használható) 
•Vizes blokk → Női zuhanyzó, WC-k 

Férfi zuhanyzó, WC-k 
Mozgáskorlátozottak részére külön zuhanyzó és WC 

Étkeztetés tárgyi feltétel igénye 
Raktárhelyiség → ételszállításhoz használt szállítóedények tárolására (Kapcsolódhat az 
Idősek Klubja tálalókonyhájához) 
Házi segítségnyújtás tárgyi feltétel igénye 
•1 db munkaszoba a gondozási csoport részére 
•1 db többfunkciós helyiség - mosás, szárítás, vasalás (Idősek Klubjánál tervezve) 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyi feltétel igénye 
1 db munkaszoba, amelyben a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpont kerül kialakításra. 

Támogató Szolgálat tárgyi feltétel igénye 
•1 db munkaszoba a személyi segítők részére 
•1 db tárlóhelyiség gyógyászati segédeszközök → kerekesszék, járókeret, stb., szállítási 
szolgáltatásnál használt gyermekülések , stb. 

Közösségi Pszichiátriai alapellátás tárgyi feltétel igénye. 
• 1 db munkaszoba a közösségi gondozók részére
•Foglalkoztató terem a csoport foglalkozások biztosításához→ amely valamennyi 
szolgáltatás esetében szükség szerint igénybe vehető 
•1 db többfunkciós interjú szoba → amely valamennyi szolgáltatás esetében szükség szerint 
igénybe vehető
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Valamennyi szolgáltatást kiszolgáló, egyéb funkciójú helyiségek 

•Intézményvezetői iroda 
•Vezetői iroda (Az egyes szervezeti egységeket vezető csoportvezetők, koordinátorok 
részére)
•Betegszoba és elsősegélynyújtó hely
•Vegyi- és tisztítószer raktár 
•Tornaszoba
•Könyvtárszoba, amely egyben számítógép szoba is az ellátottak részére
•Irattár 
•Recepció 
•Személyzeti öltöző+zuhanyzó
• Tárolóhelység → kerékpárok, kerti bútorok tárolására, stb.
2 db garázs  az intézményi autók tárolására.
•Udvar → megfelelő kerti bútorokkal, szalonnasütővel, stb. 

Szentgotthárd, 2009. december 3.

Tisztelettel 

Fábián Béláné s.k
                                                                                               Intézményvezető
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2. számú melléklet
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. január 27-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme

Tisztelt Képviselő- testület!

Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében Bartakovics István elnök a 
melléklet  kérelemmel (1. sz. melléklet) fordult  a T. Testülethez,  melyben kéri  azt,  hogy a 
Testület biztosítsa a Szentgotthárd, Ady E. úton található Tűzoltószerházban lévő nagy értékű 
felszerelések egész napos felügyeletének ellátásához a tetőtérben kialakított pihenőhelyiséget.
Az ingatlanban több millió forint értékű Önkormányzati és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tulajdonában  lévő  fenntartási  és  gépi  eszköz  található,  melynek  állandó  őrzése  kívánatos 
lenne.
Ennek  felügyeletét  úgy  kívánnák  megoldani,  hogy  a  tetőtérben  lévő  pihenőhelyiséget 
(amelyhez  tartozik  még  fürdő,  wc,  helyiség  is)  kedvezményes  díjért  (mivel  az 
Önkormányzatnak is jelentős értékű eszköze található itt) bérbe vennék. 
Az egész napos felügyeletet egy önkéntes tűzoltó, Domiter Ferenc vállalná, aki természetesen 
az „ottlakásért” a bérleti díjat megfizetné, valamint az áramköltséget is.
A bérleti díjként havonta 8 -10.000.-Ft-ot tudna vállalni. 

A  helyiségek  bérletéről  szóló  15/1994.  (V.19.)  ÖKT  rendelet  20.§.-a  szabályozza  a 
helyiségbérlet szabályait: 
/2/ Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség  
jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt.
A pályázati  felhívást  és  a  feltételeket  a  Képviselő-testület  teszi  közzé,  illetve  a  beérkezett  
pályázatokat elbírálja.
/3/ Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat mellőzésével  
hasznosítható. A közérdek fennállását a jogszabály rendelkezése, illetőleg a képviselő -testület  
állapítja meg. A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével  
bérbe adott helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell.
/5/ A helyiség bérletére vonatkozó szerződés a tevékenység jellegétől függően
- határozott/ maximum 5 év/, vagy
- határozatlan
időre köthető. Ennek eldöntése a képviselő -testület hatáskörébe tartozik.

Véleményünk szerint számunkra is előnyös lenne, ha a szerházban lévő nagy értékű eszközök, 
gépjárművek őrzése megoldott lenne.
 
A tűzoltó szertárban található eszközök egy része Szentgotthárd Város Ömnkormányzatának a 
tulajdona ( pl. a tűzoltó gépjárművek, fecskendők stb.). Sok felszerelés az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületé  –  közöttük  a  tűzoltóság  szentgotthárdi  történetének  gyűjteménye  is.  Jelen 
pillanatban nincs  más lehetőség  mint  ezeknek a  dolgoknak az épületben  tárolása.  Miután 
mindkét tulajdonosnak ott vannak a vagyontárgyai, azokhoz tehát mindkét félnek hozzá kell 
tudnia  férni,  így  valamilyen  közös  őrzésről  érdemes  gondoskodni.  A Tűzoltó  Egyesület 
javaslata erre megoldást kínál. 
Ebben  a  konstrukcióban:  Az  Egyesület  gondoskodik  egy  személyről,  aki  az  ott-
tartózkodásának  fejében  folyamatosan  ellátja  az  egyesületi  és  az  önkormányzati 
vagyontárgyak felügyeletét,  ugyanezen egyesületi  tag  természetesen  felelős  azért  is,  hogy 
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onnan  dolgok  ne  tűnhessenek  el,  illetve  oda  illetéktelenek  ne  mehessenek  be.  Az  épület 
tulajdonosa  –  az  önkormányzat  -   lehetővé  teszi,  hogy  az  egyébként  lakhatásra  teljesen 
alkalmas épületben tartózkodjon az Egyesület őrzéssel és felügyelettel megbízott tagja és az 
önkormányzat ezért az ingatlanhasználatért még bevételre is szert tesz.  
Javasoljuk a helyiséget közérdekű helyiségigény kielégítése céljából pályázat mellőzésével 
hasznosítani.

Határozati javaslat

1./  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy az 
Önkormányzat tulajdonát képező szentgotthárdi 1428 hrsz-ú ingatlanon lévő tűzoltószertárban 
továbbra is elhelyezésre kerüljenek az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szentgotthárd tulajdonát 
képező, leltár szerinti nagyértékű gépek, - berendezések, - eszközök és ott legyen továbbra is 
a tűzoltóság múltját bemutató múzeum. Ugyanezen épületben találhatók az önkéntes tűzoltó 
egyesület  rendelkezésére  bocsátott,  Szentgotthárd  város  tulajdonát  képező,  leltár  szerinti 
gépek, berendezések, felszerelések. Mindezek őrzéséről, az épületben a rend biztosításáról az 
Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  egy  tagja  segítségével  gondoskodik,  aki  folyamatosan  az 
épületben tartózkodik. Ehhez az Önkormányzat a  tetőterében kialakított pihenőhelyiséget az 
Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  rendelkezésére  bocsátja  közérdekű  helyiségigény  kielégítése 
céljából,  pályázat  mellőzésével,  2010.02.01 időponttól  határozatlan időtartamra – 3 hónap 
felmondási idő kitűzésével, a használatáért fizetendő havi bruttó 10.000.- Ft ellenében.
Ehhez háromoldalú szerződést kell kötni Szentgotthárd Város Önkormányzata, az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület Szentgotthárd és az Egyesület által a feladattal megbízott Domiter Ferenc 
egyesületi  tag  között.  Az  ingatlanrész  használata  miatti  rezsiköltségeket  az  önkormányzat 
részére ugyancsak meg kell fizetni. 

Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2010. 02.01.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
              Bartakovics István az ÖTE elnöke

Szentgotthárd, 2010. január 18.

                                                                                          Fekete Tamás
   műszaki irodavezető

Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. január 27-i ülésére

Tárgy : Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti garázs ügye

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat tájékoztatása szerint a Szentgotthárd, Deák F. u. 
12.  szám alatti  társasház udvarán lévő 1334/A/9 hrsz-ú 22 m2-es garázs leadásra  került,  a 
garázs kiutalható. A garázst Kulcsár Lajos bérelte határozatlan időre.
A garázs régebben ikergarázsként lett  bérbe adva,  viszont  ha a továbbiakban is  bérbeadás 
mellett dönt a T. Testület javasolnánk teljes egészében történő bérbe adást, mivel két, mai kor 
színvonalának megfelelő méretű gépjármű nem fér el egymás mellett.
A garázs bérleti díja: 333.-Ft/m2/hó x 22 = 7325.-Ft/hó

A garázsingatlan bérbeadásra, vagy eladásra is meghirdethető.
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. 
Bérbeadás esetén határozott, ill. határozatlan időre is bérbe adható. (Határozatlan időre történő 
bérbeadás esetén 3 hónap felmondási idő kikötését javasoljuk.)

Határozati javaslat

1./  A Képviselőtestület  a  Szentgotthárd, Deák F.  u. 12.  szám alatti  társasház udvarán lévő 
1334/A/9 hrsz-ú 22 m2 alapterületű garázst bérbeadásra meghirdeti havi bruttó 7325.-Ft-ért . A 
hirdetményt a helyben szokásos módon kell közzétenni: Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, 
Városi TV, helyi honlap.

2./ Képviselőtestület a Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti társasház udvarán lévő 22 m2 

alapterületű,  1334/A/9  hrsz-ú  garázs  bérbeadásához  nem járul  hozzá,  a  helyben  szokásos 
módon meghirdeti eladásra. (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap)
Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.

Határidő a közlésre azonnal, 2, pontban: értékbecslés a következő ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

Szentgotthárd, 2010. január 19.
                                                                                     
                                                                                                             Fekete Tamás

                                            műszaki irodavezető 
Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. január 27-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepcióját 2009. novemberi 
ülésén tárgyalta a Képviselő-testület.

Az Országgyűlés 2009. december 11-én fogadta el a Magyar Köztársaság költségvetéséről 
szóló 2009. évi CXXX. törvényt.  
A költségvetési törvény rögzíti az önkormányzatokat megillető normatívákat és az elvonás 
mértékének  számítását.   Az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Minisztérium  honlapján 
megjelent tájékoztató alapján vettük figyelembe a rendelet-tervezet készítésekor a normatív 
állami hozzájárulás címén számítható bevételeket és a jövedelemkülönbség mérséklése címén 
történő elvonást. 
Fentieket  figyelembe  véve  a  normatív  állami  támogatás  495  e/Ft-tal-,  a  normatív  kötött 
felhasználású támogatás összege 4.607 e/Ft-tal-, a központosított előirányzatok összege pedig 
1.712 e/Ft-tal csökkent (ez utóbbit fejezeti kezelésű előirányzattól származó bevétel jogcímen 
kapja az önkormányzat, ott a növekedés 1.697 e/Ft). A jövedelemkülönbség mérséklése miatti 
elvonás 6.988 e/Ft-tal csökkent a költségvetési koncepcióban szerepeltetettekhez képest.

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

A  2010.  évi  költségvetési  koncepció  tárgyalását  követően  hozott  Képviselő-testületi 
határozatok átvezetése a következők szerint történt:

267/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
1.a) pont:  A Képviselő-testület  a 2010. évi  költségvetésben a januári tárgyalási  fordulóra  
olyan költségvetés  tervezet  előkészítését  irányozza elő,  ahol  a  hiány  maximum 300 millió  
forint.

A 2010. januári Képviselő-testületi ülésre előterjesztett költségvetési javaslatban, ill. rendelet 
tervezetben az Önkormányzat hiánya összesen: 591.231 e/Ft, amely a koncepcióhoz képest 
148.727 e/Ft csökkenést jelent. A hiányból felhalmozási hiány 112.742 e/Ft a koncepcióhoz 
képest 3.109 e/Ft-tal nőtt, a működési hiány 478.489 e/Ft, a koncepcióhoz képest 151.836 
e/Ft-tal  csökkent. A működési hiányon belül a 2009. évi áthozott  hiány (folyószámlahitel) 
245.619 e/Ft (amelyből a  Gotthárd-Therm Kft.-nek adott  kölcsön összege 72.135 e/Ft,  az 
Önkormányzat és intézményei 2009. évi működési hiánya 173.484 e/Ft), ezt figyelembe véve 
a 2010. évi működés hiány 232.870 e/Ft. (Működési hiányunkat növeli a Gotthárd-.Therm 
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Kft. működéséhez a céltartalékban tervezett 50.000 e/Ft is - ez alapján az Önkormányzat és 
intézményei 2010. évi működési hiánya 182.870 e/Ft.) 
2009.  évben  jelentős  eredmény,  hogy  az  előző  évről  áthozott  (2008.  évi)  297.357  e/Ft 
hiányunkat 2009. év végére 245.619 e/Ft-ra, 51.738 e/Ft-tal csökkentettük 
A költségvetési rendelet tervezeten átvezetésre kerültek az elfogadott költségvetési törvény 
alapján  számított  normatív  állami  hozzájárulások,  korrigáltuk  a  jövedelemkülönbség 
mérséklése címén elvonásra kerülő összeget a koncepcióhoz képest, és átvezettük azokat az 
intézményi  javaslatokat,  amelyek  szakmailag  megalapozottak,  a  jogszabályi  előírásoknak 
megfelelőek voltak.

267/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
1.b) pont: A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés előkészítése folyamán előírja:
- valamennyi intézmény esetében a bevételek növelését; 
- az idegenforgalmi adó emelését; 
- az idegenforgalmi adóval kapcsolatos ellenőrzési rendszer kidolgozását;
-  az ingatlanértékesítések lehetőségének vizsgálatát, és
-  az  energiaköltségek  változásának  vizsgálatát  (az  esetleges  csökkenés  miatti  változások 
figyelembe vételét).

Az intézményvezetőkkel történt egyeztetés során átnéztük az egyes intézmények esetében a 
bevételek növelésének lehetőségét,  az intézmények által  jelzett bevétel-emelések beépítésre 
kerültek  a  költségvetésbe.  (Az  egyes  intézmények  esetében  ezen  összegek  az  intézményi 
javaslatokban is – mellékleve - olvashatók.)

Az  idegenforgalmi  adóbevételt  a  költségvetési  koncepcióban  szerepeltetett  5.000  e/Ft-ról 
8.000 e/Ft-ra emeltük meg.

Az  idegenforgalmi  adó  ellenőrzésére vonatkozóan  a  következőkről  tájékoztatjuk  a  T. 
Képviselő-testületet:
Az önkormányzati adóhatóság ellenőrzéseinek eljárási alapját az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény (Art.) határozza meg. (Azokban az esetekben, az Art.  nem határoz meg 
konkrét szabályozást  a  közigazgatási  hatósági  eljárásról  és  szolgáltatásról  szóló 2004.  évi 
CXL. törvényt kell alkalmazni.)
Az idegenforgalmi adó ellenőrzésére a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés 
(Art.106.§),  a  becslés  (Art.  108.§),  az  egyes  adókötelezettségek  ellenőrzése  (Art.  118.§), 
valamint a helyszíni ellenőrzés (Art. 119.§) alkalmazható és értelmezhető. 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzati  adóhatósága  a  bevallások  utólagos  ellenőrzését,  az 
adókötelezettségek  ellenőrzését  és  a  helyszíni  ellenőrzést  alkalmazta  eddigi  ellenőrzési 
gyakorlatában.  Ellenőrzéskor  a  szakmai  jogszabályok  által  előírt  nyilvántartások  pontos 
vezetését  (vendégkönyv,  bejelentő lapok),  a  bevallásokban szerepeltetett  adatokkal  történő 
egyezőséget,  a számla-,  nyugtaadást,  ill.  a  helyszínen a  nyilvántartás szerint  az ellenőrzés 
időpontjában a szobákat tudja ellenőrizni, és ellenőrzi a revizor. 
Fentiekben leírtakat figyelembe véve a helyi adók tekintetében tehát az Art. határozza meg az 
ellenőrzésre  vonatkozó  keretszabályokat,  Nem  „új  ellenőrzési  rendszer”  kialakítására  van 
tehát  szükség,  hanem  arra  van  lehetősége  a  Képviselő-testületnek,  hogy  előírja  pl.  az 
idegenforgalmi  adó  beszedésre  kötelezett  adózók  ellenőrzésének  gyakoriságát   és  azok 
eredményéről történő folyamatos beszámolást a Testület felé. 
További szabályozási lehetőség az önkormányzat részére, ami egyébként az adóbeszedésre 
kötelezett által készítendő bevallás összeállítását segíti és az ellenőrzéseket is megkönnyíti, az 
idegenforgalmi  adóval  kapcsolatos  egységes  nyilvántartási  rendszer  előírásának 
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meghatározása rendeleti szinten. Ez utóbbi célszerű is lenne, és akár 2010. II. negyedévétől 
bevezethető, amennyiben erről dönt a Testület (a rendelet tervezet a következő testületi ülésre 
előterjeszthető). 

Ingatlanértékesítések lehetőségének vizsgálata:
A  Műszaki  Irodával  egyeztetve  a  költségvetési  koncepcióban  szerepeltetett  ingatlan 
értékesítésen felül további ingatlanértékesítés megvalósulása kétséges, nem valószínűsíthető. 
Amennyiben a Képviselő-testület javasol ingatlan-, üzlethelyiség értékesítést, azt a februári 
Képviselő-testületi ülésre számszerűsítve szerepeltetjük a rendelet tervezetben.

Az  energiaköltségek  változásának  vizsgálatát  elvégeztük. A költségvetési  rendeletben  az 
energiaköltségek  közül  az  elektromos  áram-díjakat  a  2009.  évi  szintre  visszavettük  –  az 
infláció  mértékével  nem  korrigáltunk.  A  távhőszolgáltatás  esetén  az  ÁFA  csökkenését 
figyelembe vettük, valamint a január és februári kifizetések tekintetében az alapdíj csökkenés 
miatti megtakarítással számoltunk. Ezen csökkentéseket minden érintett intézmény esetében 
átvezettük.

267/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
1.c) pont: A Képviselő-testület a Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott, ill. az 
Önkormányzat  által  finanszírozott  intézmények  tekintetében  egy  maximális  finanszírozási  
összeg  biztosítását  fogja  meghatározni,  melynek  mértékét  a  2010.  évi  januári  Képviselő-
testületi  ülésre  kell  kidolgozni.  Ezzel  kapcsolatban  az  Önkormányzat  által  finanszírozott  
intézmények tekintetében a Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy működjenek  
együtt  az  intézmények  által  ellátott  feladatok  tekintetében  alternatív  megoldások 
kidolgozásában.
Az  egyes  intézmények  által  benyújtott  kiadáscsökkentési  javaslataikat  intézményenként 
csatoljuk az előterjesztéshez, ill. a kiadások változása cím alatt intézményenként olvashatók 
az átvezetett csökkentések. A kiadások csökkentése tekintetében ahol ezt megvalósíthatónak 
látjuk további javaslatokat is előterjesztünk.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Intézményei

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az előterjesztésben a későbbiekben is részletezettek 
alapján  a  költségvetési  koncepcióban  szereplő  499.856  e/Ft  önkormányzati  támogatás 
összegét 26.101 e/Ft-tal, 473.755 e/Ft-ra csökkentettük. A csökkentést a saját bevétel 1.325 
e/Ft-tal  növelése,  a  normatív  állami  hozzájárulás  1.435  e/Ft-os  emelkedése,  valamint  a 
kiadások  23.341  e/Ft-tal  történő  csökkentése  eredményezte.  (A  bevételek  és  kiadások 
változásánál  soroltuk fel  a  növelő és  csökkentő tételeket.)  Ahogy minden intézménynél  a 
Hivatal tekintetében is átnéztük a közüzemi költségeket, csökkentettük a villamos energia és a 
távhőszolgáltatás  díjára tervezett összegeket.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló 2009. évi CIX. törvény (továbbiakban: tv.) többek között módosította a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) egyes szakaszait is. A tv. 
kötelezően  írja  elő  a  cafetéria rendszer  bevezetését,  annak  alsó  és  felső  határát  is 
meghatározza. Ebbe a körbe sorolandók a köztisztviselőknek adható béren kívüli  juttatások, 
A köztisztviselőket  megillető  cafetéria –juttatás éves összegét a hivatali szervezet vezetője 
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(jegyző) a közszolgálati szabályzatban határozza meg február 15-ig, az azonban  nem lehet 
alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, (38.650 x 5 =193.250 Ft) és nem lehet magasabb 
az illetményalap huszonötszörösénél (38.650 x 25= 966.250 Ft). A cafetéria – keret biztosít 
fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek 
megfizetésére is, azaz a keret bruttó módon értelmezendő.

A köztisztviselői jövedelem alapja, az illetményalap 2008 óta nem nőtt. 2009-ben a jövedelem 
csökkent a 13. havi juttatás megvonása miatt. Ebben az évben az eddig törvény szerint járó 
ruházati  költségtérítés szűnik meg és nem kötelezően adandó a korábbi szabályok szerinti 
étkezési  hozzájárulás  sem.  2009.  évben  a  személyi  juttatás  és  járulék  nagysága  a 
Polgármesteri Hivatalban 251.504 e/Ft volt, a 2010. januári rendelet tervezetben 236.147 e/Ft, 
itt tehát a csökkenés  15.357 e/Ft.

Ezen  tények  ismeretében  tervezzük  a  cafetéria  juttatást,  melynek  mértékét  oly  módon 
próbáltuk  meghatározni,  hogy a  2010.  évben  még  további  reáljövedelem –  csökkenés  ne 
következzen be. 
Erre  tekintettel  a  béren  kívüli  juttatás  mértékét  a  köztisztviselői  illetményalap  7,9-szeres 
mértékében terveztük meg, ami ezer forintra kerekítve bruttó 306.000,- Ft/ év/ fő. Ez havi 
bontásban bruttó 25.500.- Ft/fő, havi nettó összegben pedig 20.400,- Ft-ot jelent.  

A  Polgármesteri  Hivatalnál  kerül  megtervezésre  a  közművelődési  feladatok  ellátásra 
fordítandó  összeg  –  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  támogatása,  és  a  3  éven  aluli 
gyermekek ellátását biztosító bölcsődei feladatokat ellátó Tótágas Közalapítvány támogatása 
is. Mindkét szervezet feladatellátásával, a jövőbeni lehetőségekkel kötelezettségekkel külön 
előterjesztés foglalkozik.
A költségvetési rendelet tervezetben a Pannon Kapu Kulturális Egyesület feladat-ellátására 
26.972 e/Ft-ot, a Tótágas Közalapítvány feladat-ellátására 20.015 e/Ft-ot szerepeltettünk. 

III. Béla Szakképző Iskola:     

A III. Béla Szakképző Iskola Igazgatója az alábbi kiadás csökkentési javaslatot tette:

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás
(Az intézmények részére várható gázárcsökkentés) 5.000 eFt
Szakmai anyagbeszerzés
(Szakképzési hozzájárulásból) 1.000 eFt
Túlóra
(2010.évi  kollégiumi ügyelet,
2010/2011 tantárgyfelosztás) 2.000 eFt
Összesen: 8.000 eFt

Az Intézmény által előterjesztett összeggel, 8.000 e/Ft-tal csökkentettük a Szakképző Iskola 
önkormányzati  támogatását,  így  a  koncepcióban  szereplő  70.651  e/Ft  helyett  62.311  e/Ft 
szerepel a rendelet tervezetünkben.

További a rendelet tervezetben nem szereplő javaslat a III. Béla Szakképző Iskola kiadásainak 
csökkentésére:
1.)A Kollégium megszüntetése
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A Kollégium működtetéséhez éves szinten az Önkormányzat 14.613 e/Ft-tal járul hozzá. Az 
intézményben a beírt 43 fő kollégistából általában csak a fele tartózkodik az intézményben a 
gyakorlati képzések függvényében. 
Az  intézmény  –  Kollégium –  megszüntetésével  az  épület  fenntartási  költségeit,  valamint 
három fő kollégiumi nevelő bérét és járulékát lehetne megtakarítani. Jelenleg 5 fő pedagógust 
alkalmaz a Szakképző Iskola a kollégiumban, melyből 1 fő a prémium évek programban vesz 
részt,  a  4  fő  pedagógus  összesen  24  órában  pedig  tanít  a  középiskolában.  Mindezeket 
figyelembe véve lehetne 3 fővel csökkenteni a létszámot. Természetesen meg kellene itt is 
nézni intézményi szinten a prémiumévek programban történő részvétel lehetőségét, továbbá 
pontosan a személyek ismeretében lehetne meghatározni a tényleges, ill. várható megtakarítás 
összegét. 
Az  előzetes  számításaink  alapján  10.676  e/Ft-ot  jelentene  egy  év  tekintetében  a 
költségcsökkentés a kollégium megszüntetése esetén.  2010. évben a Kollégium megszüntetés 
csak  szeptembertől  jelentene  megtakarítást  a  dologi  kiadások  tekintetében.  A  személyi 
juttatások  vonatkozásában  csak  konkrét  személyek  adatai  ismeretében  lehet  a  várható 
megtakarítást meghatározni. (Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy a létszámleépítés 
költségeinek  egy  része  -  amennyiben  megfelelünk  a  jogszabályi  feltételeknek  –  központi 
forrásból megigényelhető.)
2.) Nulladik évfolyam 2010. szeptembertől történő megszüntetése. 
Fenti intézkedések elsősorban hosszú távon jelentenek megtakarítást az Önkormányzat és az 
Intézmény  számára.  A hatékony és  gazdaságos  működés  érdekében  javasoljuk  a  felsorolt 
javaslatok támogatását.

Rendelőintézet:

 A Rendelőintézet esetében a költségvetési koncepcióban szereplő 22.789 e/Ft önkormányzati 
támogatás összegét - az Intézményvezető alábbiakban csatolt levelében rögzítettek figyelembe 
vételével  –  csökkentettük,  és  a  januári  rendelet  tervezetben  19.485  e/Ft  önkormányzati 
támogatást  szerepeltetünk.  Az  intézmény  esetén  a  bevételeknél  2.139  e/Ft  csökkenés,  a 
kiadásoknál 5.497 e/Ft csökkentés került átvezetésre.

(Az intézményvezető által megküldött levélből idézünk:)
„A  Rendelőintézet  Szentgotthárd  2010  évi  költségvetési  tervezetét  Szentgotthárd  város  
Önkormányzata  267/2009.  sz.  ÖKH-ban,  valamint  Szentgotthárd  Város  Polgármesteri  
Hivatala  pénzügyi  irodavezetőjének  2901-5/2009  sz.  levelében  megfogalmazottak  
figyelembevételével ismét felülvizsgáltuk.
A működési költségek maximális megszorításával (részletezve ld. alább)
az  önkormányzati  támogatás  összegét 22  789  e  Ft-ról  19  485  e  Ft-ra  3  304  e  Ft-tal  
csökkentettük.

További bevételemelést, v. kiadáscsökkentést nem tudunk eszközölni.
A személyi juttatásokat az első költségvetési változathoz képest 2 457 e Ft-tal, járulékkal 
(624 e Ft) együtt 3 081 Ft- tal csökkentettük. Az iskolafogászaton dolgozó orvos 
bérét napi 6 órára csökkentettük, az Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződésünk heti  
30 órás, így OEP finanszírozás-csökkentést ez nem von maga után.
A  tüdőgondozóban  dolgozó  rtg.  asszisztens  az  év  végi  nyugdíjtörvény  változás  miatt  
visszavonta nyugdíjazási kérelmét, így az előző költségvetésben a számára tervezett 40 éves 
jubileumi jutalom nem kerül kifizetésre, a sétáló idejére tervezett új munkatárs 4 hónapra  
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tervezett bérét és kafetériát is mínuszoltuk a kötelezően kifizetendő veszélyességi pótlékkal  
együtt.
A dologi kiadásokat 2 416 e Ft-tal csökkentettük  távhő ÁFA csökkenés, útiköltség kifizetések  
korlátozása,  EON  költségek  4,  9  %-s  visszavonása,  rehab.  hozzájárulás  visszavonása  (a  
továbbra is alkalmazott rtg. asszisztens miatt), az ultrahang készülék karbantartási általány-
szerződésének megszüntetésével.
A foglalkozás-egészségügyön év végével szerződésfelmondás miatt bevételünket 238 e Ft-tal  
kényszerültünk  csökkenteni.  A  Háziorvosi  ügyelet  bevétele  365  eFt-tal  kevesebb,  
(Önkormányzatoktól átvett pénz ). Az OEP finanszírozás változása miatt- ismét TVK alapú 
finanszírozás,  TVK  csökkentés  -  a  tervezett  OEP  bevételünket  1  590  e  Ft-tal  kellett  
csökkentenünk.
 Feladat  megszüntetéssel  a  Rendelőintézet  működése  ellehetetlenülne,  mivel  a  
szakrendelések  a  társszakmák  konziliáriusi  együttműködésén  alapulva  tudnak  dolgozni,  
befejezett  ellátást  nyújtani.  Amennyiben  bármelyik  szakellátást  a  tőlünk  legközelebb  lévő  
körmendi kórházban kellene igénybe venni, az itt  működő többi rendelés betegforgalma is  
jelentősen  csökkenne,  így  az  OEP finanszírozás  is.  A Rendelőintézet  szakrendeléseinek és 
gondozóinak 2008 évi és 2009 évi betegforgalmi adatait mellékelem.
Egy példát emelek ki, a tüdőgondozót.
Egy  bármilyen  (gégészeti,  sebészeti,  urológiai,  nőgyógyászati,  szemészeti,  idegsebészeti,  
ortopédiai)  műtét  előtt  álló  páciens  műtét  előtti  vizsgálati  protokolljába  beletartozik  a  
belgyógyászat, EKG, laboratóriumi, és mellkas felvétel- utóbbit a tüdőgondozó elvégzi, ill. az 
egy éven belül történt szűrésről igazolást ad ki. Amennyiben a páciensnek el kell utazni ebből  
csak egy vizsgálat/ igazolás miatt, az összes többit is ott a másik egészségügyi szolgáltatónál  
venné  igénybe,  elsősorban  időmegtakarítás  céljából.  Tehát  a  példánál  maradva  a  
belgyógyászat/EKG, a laboratórium betegforgalom csökkenését generálná ezzel és egyúttal e  
rendelések TB bevételeinek csökkenését is!

Amennyiben a tüdőgondozót megszüntetnénk, TB bevételünk a tüdőgondozói fix díjjal-, amit  
betegforgalomtól függetlenül havonta 489, 2 e Ft-tal finanszíroz az OEP- évi 5 870 400 Ft-tal  
csökkenne.
Sajnos ez maga után vonná a foglalkozás-egészségügyi szolgálat jelentős bevétel-kiesését is.
A  recesszió  miatt  foglalkozás-egészségügyi  szerződéseink  díjait  a  korábbi  gyakorlattól  
eltérően  nem emeltük  az  infláció  mértékével  sem,  mert  félő,  hogy  a  munkáltatók  inkább  
felbontanák a szerződést, és más szolgáltatóval kötnének újat olcsóbban.
A foglalkozás-egészségügyi szolgálat rendszeresen igénybe kell, hogy vegye a tüdőszűréseket,  
melyet a hatályos jogszabályok értelmében az OEP nem finanszíroz, a szerződések díjaiból ez  
kigazdálkodható. 2009 évben az 1701 szerződött főből 696 főnek történt tüdőszűrése, mely  
41%-t  jelent.  Amennyiben  ezeket  a  dolgozókat  a  tüdőgondozó  megszüntetésével  a  
legközelebbi tüdőgondozóba Körmendre kellene küldeni, úgy ott a vizsgálatot 1000 Ft térítése  
ellenében végeznék el, amit a küldő intézménynek, azaz a Rendelőintézetnek leszámláznának.  
Ezt az összeget a Rendelőintézet kénytelen lenne továbbszámlázni a dolgozót foglalkoztató 
vele szerződött munkáltatónak. A munkáltatót kettős hátrány érné (az 1000Ft/ fő összegen 
felül plusz útiköltség), hiszen dolgozója az alkalmassági vizsgálat okán két alkalommal esik ki  
a munkaidőből. Így logikus, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra kötött szerződését  
is felbontaná a Rendelőintézettel, és a körmendi kórházzal kötné azt meg. A szerződő felek ~  
40  %-nak  elvesztése  6  705  e  Ft  bevétel-kiesést  okozna  a  foglalkozás-egészségügyi  
szolgálatnak, áttételesen a Rendelőintézetnek. Bevételi oldalon ez már 12 575 400 Ft kiesést  
jelentene az intézménynek.
A tüdőgondozó megszüntetése -számomra elsődleges -szakmai-népegészségügyi szempontból  
is komoly gondokat vetne fel, hiszen míg 2008 évben 4, 2009 évben már 7 aktív TBC-s beteget  
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szűrtek ki, emellett 186 fő gyógyultnak minősített, de rendszeresen ellenőrzésre szoruló TBC-s 
beteget tart nyilván a tüdőgondozó.
Kérem a T. Képviselőtestület szíves megértését és támogatását.”

Móra Ferenc Városi Könyvtár:

A  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  költségvetési  koncepcióban  szereplő  22.455  e/Ft-os 
önkormányzati  támogatását  a  rendelet  tervezetben  756  e/Ft  csökkentéssel  21.439  e/Ft-tal 
szerepeltjük.  

A 2010. évi költségvetés tervezésekor az intézményt érintő költségcsökkentés mértékét csak 
oly  módon  tudnánk  növelni,  hogy  az  intézmény  feladatellátását  bővítenénk.  Ezáltal 
közvetlenül  nem  a  könyvtárban  keletkezik  megtakarítás,  de  közvetve  az  intézmény 
közreműködésével és plusz tevékenységével a költségvetési kiadás csökkenthető.
Erre a Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója az alábbi javaslatot dolgozta ki, mely részben 
a SZOI költségcsökkentésénél is bemutatásra kerül:
Bár a fő cél a költségcsökkentés – ilyen horderejű átszervezésbe csak akkor szabad belefogni, 
ha nemcsak a hatékonyabb működés garantált, hanem a szolgáltatásokban minőségi javulást is 
eredményez a feladatok átszervezése.
Egy iskolában, ahol az átszervezés folytán szorosan együtt kell működnie a kívülről érkezett 
(bár kollégának tekinthető) könyvtárosnak a tantestülettel, mindenképpen olyan konszenzusos 
megoldást  érdemes  keresni,  amely  nem  hozza  hátrányos  helyzetbe  az  eddigi  iskolai 
könyvtáros kollégákat, számukra megnyugtató módon más feladat adható.

Szakmai  és  etikai  szempontok  figyelembevételével  a  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár 
igazgatója az alábbi javaslatot   dolgozta ki   a könyvtár intézményi érdekeit,  a könyvtáros 
kollégák szakmai kompetenciáit, motivációit és a munkavégzésben tanúsított önállóságukat és 
hatékonyságukat figyelembe véve. 

A  Könyvtárostanárok  Egyesülete  ajánlása  alapján  van  lehetőség  az  iskolai  könyvtári  
szolgáltatások megrendelésére más könyvtártól, jelen esetben a városi közkönyvtártól.3

A KTE ajánlása és Bondor Erika KTE-elnök szóbeli megerősítése a következő szempontok  
teljesülését írja elő a szolgáltatás átszervezése esetén:

• 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.4  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.”5

3 Ajánlás  közoktatási  intézmények  fenntartóinak  a  közoktatási  intézmények  átszervezése  és/vagy  többcélú 
intézmények  létrehozása,  valamint  megszűnése,  jogutóddal  való  megszűnése  esetén  az  iskolai  könyvtári 
szolgáltatások zavartalansága érdekében teendő lépésekről. = www.ktep.hu
4 1993. évi Közoktatási törvény 1. számú melléklet, első rész
5 Közoktatási tv. 98.  (6)
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• 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 rögzítettek alapján. Természetesen a  
könyvtárhasználati ismeretek oktatásán kívül más szaktárgyi óra is megvalósulhat a 
könyvtárban,  amennyiben  az  ott  elhelyezett  dokumentumok  és  információforrások 
használatára épül.

A  fenti  ajánlás  figyelembevételével  a  városi  könyvtár  könyvtárosai  a  Vörösmarty  
Gimnáziumban és a Széchenyi Iskolában tudnák ellátni az iskolai könyvtári szolgáltatásokat.  
(Eddig ezekről az iskolai könyvtárakról esett szó a pedagógiai szempontokat és a személyi  
kérdéseket figyelembe véve.)

Az ajánlásban és a törvényben előírt feltételeket teljesíteni tudjuk:

• Az  iskolai  könyvtár  az  oktatási  intézményben  (tagintézményben)  marad,  a  
könyvtárosok heti 20-20 órában ott teljesítenek szolgálatot. A szolgáltatás ellátása 
(gyűjteménygyarapítás,  -gondozás,  információszolgáltatás,  könyvtár-pedagógiai 
tevékenység)  az  iskolai  szabályozás  (Közoktatási  tv.,  NAT,  helyi  tanterv,  helyi  
SZMSZ, stb.) szerint folyik. 

• Az iskolai könyvtárban szolgálatot teljesítő könyvtárosok mind pedagógiai, mind  
könyvtári végzettséggel is rendelkeznek, s nagy tapasztalattal könyvtárhasználati  
ismeretek  oktatásában,  egyéb  használóképzésben,  integrált  rendszerek,  
adatbázisok  használatában,  referenszkérdések  megoldásában,  könyvtári  
tájékoztatásban. 

• A heti 20 órát a hét öt munkanapján naponként eltérő időpontokban (az iskolai  
szokásokat,  igényeket,  könyvtárhasználati  óraterveket  figyelembe véve),  de  heti  
rendszerességgel  a  könyvtárosok  az  adott  iskolai  könyvtárban  töltenék.  Ebben 
délelőtti könyvtári órák, a szünetekben és a tanítás végén kölcsönzési lehetőség,  
délután napközis foglalkozás is szerepelhet a pedagógiai igényeknek megfelelően. 

• A könyvtárhasználati ismeretek oktatását a délelőtti tanórák idején kellő előrelátó 
tervezéssel minden esetben el tudják látni a könyvtárosok. Ezen túlmenően a városi  
gyermekkönyvtár  továbbra  is  szervez  könyvtárhasználati  és  szabadidős  
foglalkozásokat  minden  korosztály  számára  az  iskolai  szorgalmi  időben  és  a  
tanítási  szünetekben  egyaránt.  A  városi  könyvtárban  továbbra  is  lehetőséget  
biztosítunk  olyan  könyvtárhasználati  órák  megtartására  (elsősorban  a  
középiskolások számára), amelyekhez az iskolai könyvtár nem rendelkezik kellő  
erőforrással.   

A megvalósíthatóság feltételei a városi könyvtár szempontjából.

• A közkönyvtári szolgáltatások és a nyitva tartás ne csorbuljon a városi könyvtárban.
• A könyvtáros munkatársak maradéktalanul el tudják látni közkönyvtári feladataikat.
• Olyan feladattal legyenek megbízva, amelynek ellátásához megfelelő kompetenciákkal  

rendelkeznek, ezen túlmenően szívesen vállalkoznak a feladatra.
• A városi könyvtárban zajló projektek megvalósításában is kellő energiával tudjanak 

részt venni.

A könyvtári  nyitvatartási  idő a központi  könyvtárban -  terveink szerint –  nem csökken,  a  
fiókkönyvtárakban  szolgálatot  teljesítő  kolléganőt  tervezzük  bevonni  egy  délelőtt  a  
hírlapolvasóban a szolgáltatás ellátásába, ezáltal a farkasfai fiókkönyvtárban heti 2 órával  

118



csökkenne  a  nyitva  tartás,  de  a  nagyobb  forgalmú  időszakokban,  illetve  a  többi  
szolgáltatóhelyen  változatlan  maradna.  A  gyermekkönyvtáros  heti  három  napon  délelőtt  
(amikor a gyermekrészlegben nincs kölcsönzés) a felnőtt részlegben teljesítene szolgálatot,  
két délelőtt pedig könyvtári órákat tartana a gyermekrészlegben. 

Az iskolai könyvtárban ellátandó heti 20-20 óra a következőképpen oszlana meg 3 könyvtáros 
között:
Egy könyvtáros  fele  munkaidejét  a  gimnázium könyvtárában töltené,  másik  felét  a  felnőtt  
kölcsönzőben.
Két  felnőtt  részlegben  szolgálatot  teljesítő  könyvtáros  kéthetente  töltene  20-20  órát  a  
Széchenyi iskolában, heti váltásban, s a maradék munkaidejükben (egyik héten 40 órában,  
másik héten 20 órában) a városi szolgáltatást látnák el. 

Mivel a munkaköri leírásukban eddig is meghatározott  feladatokat a könyvtári kölcsönzés  
közben  kellett  elvégezniük,  ez  továbbra  is  így  történne.  A  feladatmegosztás  
(gyűjteménygyarapítás, -gondozás, illetve leltározás, feltárás) továbbra is a feladatuk marad.
Könyvtáros munkatársaink közül 5 fő rendelkezik pedagógiai végzettséggel (diplomával) a  
könyvtáros végzettség (szakképzettség) mellett, így a képesítési előírásoknak maradéktalanul  
megfelelnek. 

Könyvtárhasználati  ismeretek  oktatásában,  gyerekfoglalkozások  szervezésében  pedig 
valamennyi munkatárs részt vett eddig is, s ezentúl is feladatuk lesz. A digitális kompetenciák  
fejlesztésére  évek  óta  tanfolyamokat  szervezünk  felnőtteknek,  két  könyvtárosnak  külön  
szakképzettsége  van  az  elektronikus  ügyintézés  oktatására.  Egy  kolléganőnk  főiskolai  
végzettsége  (nem  pedagógus)  szerint  közkönyvtári  és  iskolai  könyvtári  szakirányú.  A 
megkérdezett  kollégák örömmel vennék az iskolai könyvtári  munkát,  kihívásnak tekintik,  s  
lehetőséget  látnak  az  intézmények  közötti  szakmai  kapcsolatok  szorosabbra  fűzésében,  a  
városi könyvtár kulturális kisugárzó szerepének erősítésében.

„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,  amelyek  révén  hatékonyabban  tudnak 
meghatározott tanítási, nevelési célokat támogatni, mint amire a formális oktatás lehetőséget  
nyújt.”6 

Az uniós pályázataink során együttműködési megállapodást kötöttünk – már korábban – az  
iskolákkal annak érdekében, hogy közös olvasásnépszerűsítő programokat valósítsunk meg,  
illetve  segítsük  a  gimnázium  feldolgozatlan  könyvgyűjteményét,  illetve  a  zeneiskola 
kottagyűjteménye  egy  részét  olyan  adatbázisban  rögzíteni,  amely  az  országos  lelőhely-
nyilvántartás  követelményeinek megfelel,  s  távolról  is  bármikor  elérhető.  Újabb TÁMOP-
pályázat kifejezetten a közgyűjtemények számára teszi lehetővé a nevelési-oktatási feladatok  
támogatására projektek megvalósítását.7 

6 Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program Nevelési-oktatási  intézmények  tanórai,  tanórán 
kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása c. pályázati felhívás
7 TÁMOP - 3.2.11/10/1
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A könyvtári stratégia már most az életen át tartó tanulás színtereként, a nevelés és oktatás  
segítőjeként  definiálja  a  közkönyvtárakat  is.  A  Móra  Könyvtár  küldetésnyilatkozatában 
hangsúlyos szerepet kapott a tanulás, a kulturálódás, a hagyományos és a digitális írástudás  
kompetenciájának  kialakítása,  az  életen  át  tartó  tanulás  népszerűsítése  és  segítése,  a  
literátori léthez szükséges készségek és képességek fejlesztése.   

A  felkérés  nem  szólt  a  III.  Béla  Szakképző  Iskolában  az  iskolai  könyvtári  feladatok  
átvállalásáról. Ha azonban a fenntartó igényt tart erre, a szolgáltatás itt is megoldható két  
további  könyvtáros  bevonásával,  akár  naponta  történő  nyitva  tartással,  akár  heti  16-20 
órában is. 

Úgy  gondolom,  mind  szakmai,  mind  informatikai,  mind  pedagógiai  kompetenciákkal  
rendelkező munkatársakkal, akik az eddigi tapasztalatok alapján kellő hatékonysággal tudnak  
dolgozni,  a könyvtári  szolgáltatások széles skáláján szereztek kellő gyakorlatot,  az iskolai  
végzettségükön és szakképzettségükön túl számtalan képesítéssel rendelkeznek, s a következő 
időszakban – a TÁMOP pályázat jóvoltából – további képzettséget (nyelvi, könyvtárszakmai,  
informatikai, kommunikációs és egyéb területen) szereznek, megvalósítható a fenti elképzelés.  
S a minőségi feladatellátásra talán az is garancia lehet, hogy az iskolai könyvtári szolgálatot  
kihívásnak tekintik, még ha ez többletfeladatot jelent is számukra.

A  könyvtár  mint  intézmény  szakmai  feladatainak  ellátása  nem  lesz  egyszerű  az  iskolai  
könyvtári feladatok (esetleg részbeni) átvállalásával. Igen előrelátó tervezést, a munkatársak  
összehangolt szakmai munkáját, s még további önállóságot és kezdeményezőkészséget kíván,  
mint korábban. 

Mindezek  figyelembevételével  a  városi  könyvtárban  a  munkatársakkal  együtt  nem  látjuk  
megvalósíthatatlan feladatnak az iskolai könyvtári szolgáltatás ellátását. További lehetőség  
az  iskolai  könyvtárak  számára,  hogy  letétek  elhelyezésével  a  könyv-  és  egyéb  
dokumentumkínálat bővülhetne, ismerve az iskolai könyvtárak szűkös beszerzési lehetőségeit.  
Továbbá  nyilvános  könyvtárként  olyan  közgyűjteményi  adatbázisokhoz  és  országos 
szolgáltatásokhoz van hozzáférésünk, amelyek használata az iskolai könyvtárakban is hasznos  
lehet  (ODR,  NAVA,  stb.).  Ezen  kívül  uniós  pályázati  források  révén  az  iskolákkal  
partnerségben további források nyerhetők el mind a formális oktatás segítésére, mind a nem  
formális és informális képzés, valamint az életen át tartó tanulás támogatására.  Lehet, hogy 
rövid  távon  nem  hoz  kellő  anyagi  megtakarítást  az  átszervezés,  de  a  költségcsökkentés  
leginkább  fenntartható  módja  –  a  menedzsment  szakirodalom  szerint  –  a  hatékony  
munkavégzés,  s  az  átszervezés  révén  keletkező  járulékos  haszon  sem  elhanyagolható  
szempont.

Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  szentgotthárdi  
intézményei

Szentgotthárdi Oktatási Intézmény:

A SZOI intézményvezetőjének költségcsökkentésre vonatkozó javaslatát az előterjesztéshez 
mellékeljük.  A  január  5-én  kelt  levélben  részletezett  javaslatok  időközben  további 
egyeztetésre  kerültek,  amely  alapján  a  következő  változások  átvezetése  történt  meg  az 
intézmény költségvetésében, ill. az önkormányzati támogatás összegében.
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Bevételek:
Normatív állami hozzájárulás növekedés
Saját bevétel - Intézményi térítési díj növ. (Zeneiskola)
Saját bevétel – Bérleti díj növ. (Széchenyi)

12.122
800
650

Kiadások:
Dologi kiadások – közüzemi díjak, távhő ÁFA, vill.energia
Személyi juttatások – túlóra-, és pótlék csökkentés 
M.adót terhelő járulékok – túlóra és pótlék csökk. miatt                          

- 6.610
- 670
- 180

Önkormányzati támogatás csökkenés: 21.032

A költségvetési rendelet tervezetben számszerűsítésre nem került további javaslatok:

1./ Iskolai könyvtári feladatok ellátásának átruházása a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
intézményre

Az intézkedés várható lehetőségei, szakmai előnyei:
 Szolgáltatásbővülés: a tanulók számára nemcsak az adott intézmény, hanem a Móra 

Ferenc Városi Könyvtár teljes állománya rendelkezésre áll. Ez azért is kiemelkedő, 
mert az iskolai könyvtárak állománybővítési lehetőségei szűkösek.

 A beszerzések, fejlesztések összehangolhatók, ésszerűbben tervezhetők.
 Együttes pályázati lehetőség-nagyobb esély a sikerre.

Az intézkedés következménye:
 A jelenleg könyvtári feladatokat ellátó pedagógusok egyéb területen történő további 

alkalmazása:
 SZOI Arany János Általános Iskola 1-4. Évfolyam esetében alsó tagozaton napközis 

nevelőként lehetséges, amennyiben a fenntartó a jövő tanévtől engedélyezi egy plusz 
napközis csoport (nem határozott időre) indítását. Ezzel megszüntethető lenne a szülők 
által sérelmezett napközis csoport összevonások egy része. Ebben az intézményben 
költségcsökkentést  a  módosítás  nem jelentene,  de két  területen szakmai színvonal-
emelkedéssel járna.

 SZOI  Széchenyi  István  Általános  Iskola  5-8.  Évfolyamon  jelenlegi  végzettsége 
alapján  szintén  napközis  nevelőként  lehet  foglalkoztatni,  így  a  határozott  időre 
foglalkoztatott  napközis  nevelő  továbbfoglalkoztatására  nem  lenne  szükség.  Ez  a 
2010. évben 775.-e/Ft megtakarítást jelentene.

 SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  pedagógusa  teljes  állásban  magyar  szakot 
tanítana, így ezáltal közel 12 túlóra csökkenés keletkezik, ami   2010. szeptember 1-
jétől 245.-e/Ft összeg (kéthavi túlóra) megtakarítással járna. 

A könyvtári feladatok ellátásának megváltoztatásával a SZOI-ban 2010-ben közel 1.020.-e/Ft 
megtakarítást eredményezhet.

2./ Egyéb oktatást érintő csökkentési javaslat:

 Ugyancsak a SZOI Széchenyi István Általános Iskola 5-8. Évfolyamán a 2010/2011-es 
tanévben  jelentősen  csökken  a  túlórák  száma  (osztályok  csökkenése, 
csoportösszevonások  miatt,  valamint  a  sportági,  tanórán  kívüli  sportfoglalkozások, 
edzések finanszírozásának megszüntetése miatt). A tervezés szerint a jelenlegi 64-ről 
31-re  csökkenne  a  túlóra  2010.  szeptember  1-jétől,  ami  további  570.-e/Ft 
megtakarítást eredményez.
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3./ Lehetőség a prémium években való részvételre

Az intézmény megvizsgálta, hogy a jelenlegi jogszabályi feltételek mellett már csak 2010-ben 
igénybe vehető prémium évek programban 12 fő pedagógus vehetne részt.

Játékvár Óvoda:

Az  Óvodavezető  által  megküldött  költségcsökkentési  javaslatot  mellékeljük  az 
előterjesztéshez,  amely  alapján  a  kiadásokban  (a  külön  döntést  nem  igénylő)  1.200  e/Ft 
csökkenést vezettünk át. A költségvetési koncepcióban szereplő 86.837 e/Ft önkormányzati 
támogatás az említett kiadás csökkentés és a normatív állami hozzájárulás növekedés (2.167 
e/Ft) figyelembe vételével a rendelet tervezetben 83.470 e/Ft összegben szerepel.

További javaslatok:
A  szentgotthárdi  Játékvár  Óvoda  intézménye  kapcsán  megtehető  költségcsökkentési 
intézkedést már 2009-ben is javasoltuk. A fenntartó Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi  Társulás Társulási  Tanácsa az akkori  rábatótfalui  tagóvoda megszüntetését  nem 
támogatta.

Az intézmény 2009. július 1-jétől a Játékvár Óvoda telephelyeként működik.

1.)  A  Játékvár  Óvoda  intézmény  fenntartásával  kapcsolatos  költségcsökkentési 
lehetőség/javaslat  2010.  évben  ismét  az,  hogy  az  intézmény Rábatótfalu  településrészen 
működő telephelyét megszünteti.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletének II. fejezet 2. pontja 
alapján  a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók részére az óvodai csoportot akkor is 
meg  kell  szervezni,  illetve  fenn  kell  tartani,  ha  ugyanazon  kisebbséghez  tartozó  nyolc 
gyermek szülője kéri.
Mivel  az  intézményben  nemcsak  a  rábatótfalui  csoportban  van  nemzeti  vagy  etnikai 
kisebbségi nevelés, hanem a székhely óvodában is, ezért a szülői igényt továbbra is ki tudja 
elégíteni a Játékvár Óvoda - azaz a lehetőséget nem szünteti meg, csak átszervezi a fenntartó.

A döntés javaslatakor az alábbiakat vettük figyelembe:
- az egyre csökkenő gyermeklétszám a tagóvodában - szeptembertől már csak 8-9 gyermek 
várható összesen ebben a csoportban
- az óvodai szlovén nemzetiségi neveléshez szükséges feltételeket a törvényi előírásoknak 
megfelelően,  maradéktalanul  szeretnénk  megteremteni.  A jelen  pillanatban  a  jogszabályi 
előírásoknak megfelelő végzettségű óvónő - csoportonként 2-2 fő -  sem a székhelyen, sem a 
Tótfalusi  úti  óvodában  nem  biztosított,  mert  csak  1-1  óvónő/csoport  rendelkezik  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.    törvény  17.§  (3)  bek.  a)  pontja  szerinti 
szakképzettséggel.  A telephely  megszüntetése  esetén  integráljuk  a  Tótfalusi  utcai  óvodai 
csoportot a székhely óvoda csoportjába, és így a gyermekek teljes óvodai életében biztosított 
lesz  a  törvény  szerinti  megfelelő  személyi  feltétel,  mind  az  óvónők,  mind  a  dajka 
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tekintetében. (Sajnos jelenleg szlovén óvodapedagógusi szakképesítést adó képzés hazánkban 
nincs, a kolléganők szlovén nyelvtanári diplomával rendelkeznek),
-  a  Tótfalusi  úti  óvoda épülete  több mint  100 éves;  az  épület  vizesedik,  nyirkos,  a  falak 
salétromosak,  a  nyílászárók  rosszak,  az  épületgépészeti  berendezések  elavultak;  nem 
óvodának  való  az  épület!  Mindemellett  egyre  többször  és  több  mindent  kell  javítani,  és 
majdan javíttatni nem kevés anyagi ráfordítással.
-  a  játszóudvar  nagyon  kicsi,  közös  a  szolgálati  lakásokban  lakókkal,  kevés  és  nem 
megfelelőek az udvari játszóeszközök.

A telephely megszüntetésének előnyei:
-jogszabályi előírásoknak megfelelő személyi feltétel - 2 fő szlovén nemzetiségű végzettségű 
óvónő és 1 fő szlovén tájnyelvet beszélő dajka,
-esztétikusabb, jobb környezeti feltétel a gyermekek számára,
-a gyermekek esélyegyenlősége növekedne, hisz könnyebben hozzáférhetnének az óvoda által 
nyújtott valamennyi szolgáltatáshoz, nem kellene őket ezek miatt külön utaztatni szüleiknek 
(logopédiai ellátás, zeneóvoda, gyermek színházi előadások, mozi, stb.)
-  a jelenleg még a telephelyre járó gyermekeknek biztosított  nyitvatartási  időnél hosszabb 
napi nyitvatartási idő biztosítása, illetve kevesebb a nyári „leállás” a székhely óvodában, ami 
a szülők gondjait is csökkentheti -a gyermekekkel továbbra is egy csoportban lesz a jelenlegi, 
már ismert óvónő,
-kevesebb dologi kiadás a korszerűtlen, leromlott állapotú ingatlan fenntartásának, folyamatos 
karbantartási indokának felszámolásával.

A megszüntetés hátrányai:
-a döntés mindenképpen érinti 1 fő határozatlan és 1 fő határozott időre kinevezett óvónő, és 1 
fő határozott időre kinevezett dajka foglalkoztatottak egzisztenciáját,
-a gyermekeket be kell hozni a székhely óvodába, (de valószínűleg szüleik Szentgotthárdon 
dolgoznak , nem a településrészen).

Megszüntetés esetén az alábbi megtakarítások várhatók:

1.Személyi jellegű kiadások

1. 1.   Illetmények  

alkalmazott személyi jellegű 
5 hóra közterhek összesen

1 óvónő (166.800 Ft/hó) 834.000 Ft 225.180 Ft 1.059.180 Ft
1 óvónő  (126.300 Ft/hó) 631.500 Ft 190.505 Ft 802.005 Ft
1 dajka  (85.300 Ft/hó) 426.500 Ft 115.155 Ft 541.655 Ft
összesen: 1.892.000 Ft ∼ 510.800 Ft 2.402.800 Ft

1.2. Egyéb személyi jellegű juttatások  

• étkezési hozzájárulás
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3 fő x 6.000 Ft x 5 hó = 90.000 Ft
• munkába járás költségtérítése

1 fő x 5 hó x 6.800 Ft = 34.000 Ft

2. Dologi kiadások  

Ha a megszüntetés napja 2010. 07. 01., akkor 6 hóval számolva, a 2009. évi teljesítések 
alapján:

az előirányzat neve: 6 havi összege a 2009. évi tényadatok 
alapján:
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an villany 92.000 Ft

gáz 196.000 Ft
víz 122.000 Ft
telefon 35.000 Ft
telephely összesen

445.000 Ft

Pénzügyi-, költségvetési szempontból a fentiekben részletezett a Játékvár Óvoda  Rábatótfalui 
telephelyének megszüntetése esetén a 2010. évben  2.971.800.-Ft   összegű „megtakarítást” 
jelentene.

2.) Már átvezetésre kertült a rendelet tervezetben a székhely óvoda TÁVHŐ áfa csökkenése, 
villamos energia díjának változatlansága, ami további 1.200.000.-Ft-ot eredményez.

Így a várható összes megtakarítás 2010-ben az intézményben:

• személyi jellegű kiadások közterhekkel: 2.403.000 Ft
• egyéb személyi jellegű kifizetések: 124.000 Ft
• dologi kiadások: 1.645.000 Ft
• összesen: 4.172.000 Ft

Mivel  a  telephely  megszüntetés  alkalmazottakat  is  érint,  ezért  számolni  kell  a  felmentési 
idővel és a végkielégítés költségeivel is, melyet az alábbi táblázat részletesen mutat.
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Ez a fenntartó számára visszaigényelhető összeg, tehát nem jelentkezik plusz kiadásként.

Felmentési idő, végkielégítés

1 óvónő 1 óvónő 1 dajka összesen
felmentési idő 7 hó 3 hó 2 hó
végkielégítés  1 hó 

1.167.600 Ft 505.200 Ft 170.600 Ft 1.843.000 Ft
közterhek 498.000 Ft
összesen: Ez pályázható összeg a fenntartónak! 2.341.000 Ft

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.  törvény 102. § (9) és (11) bekezdése alapján : „ A 
fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - 
nevelési évben
a)  iskolát  nem  indíthat,  továbbá  iskolát,  kollégiumot,  óvodát  nem  szervezhet  át,  nem 
szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
b)  iskolai  osztályt,  kollégiumi  csoportot,  óvodai  csoportot  nem  szerveztethet  át,  és  nem 
szüntethet meg,
c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.
Továbbá a  fenntartó  legkésőbb az  intézkedés  tervezett  végrehajtása  évének  május 15-éig 
hozhat  a  nevelési-oktatási  intézmény  átszervezésével,  fenntartói  jogának  átadásával, 
megszüntetésével összefüggő döntést.

A  közoktatásról  szóló  törvény  102. (3)  bekezdése  alapján  a  fenntartó  az  óvoda 
megszüntetésével,  átszervezésével  összefüggő  döntése  előtt  beszerzi  az  intézmény 
alkalmazotti közösségének, a nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelésben-oktatásban részt 
vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a fenntartótól függően a 
települési  vagy  a  területi  kisebbségi  önkormányzat,  illetőleg  ennek  hiányában  az  adott 
kisebbség  helyi  egyesületének  véleményét.  A vélemény  kialakításához  -  az  információk 
hozzáférhetővé  tételének  napjától  számítva  -  legalább  tizenöt  napot  kell  biztosítani  az 
érdekeltek részére.

Városi Gondozási Központ:

A Városi  Gondozási  Központ  vezetője  is  benyújtotta  javaslatát  a  bevételek  növelése  és 
kiadások csökkentése tekintetében (előterjesztéshez mellékelve). 
Az intézmény önkormányzati támogatása a koncepcióban szereplő 42.591 e/Ft-ról a rendelet 
tervezetben 37.981 e/Ft-ra, 4.610 e/Ft-tal csökkent. A változást a saját bevétel 1.500 e/Ft-tal 
történő megemelése,  a  közüzemi  költségek visszavétele  750 e/Ft-tal,  a  vásárolt  élelmezés 
kiadásának  csökkentése  1.500  e/Ft-tal  és  központi  támogatások  860  e/Ft-tal  történt 
emelkedése eredményezte.

Az  időközben  bekövetkezett  szakmai  jogszabály  változás  Gondozási  Központot  érintő 
hatásait a következőkben mutatjuk be:
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A 35/2009. (XII.30.) SZMM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai  feladatiról  és  működésük  feltételeiről  szóló  1/2000.  (I.  7.)  SzCsM  rendeletet  az 
alábbiakban módosította a Városi Gondozási Központ létszámszükségletét tekintve: 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
A jelen  alapellátásban  2009.  júlis  01-től Szentgotthárdon:  9  fő  főfoglalkozású  szociális 
gondozó,  1  fő  vezető  gondozó,  a  Kistérségben  pedig  3  fő  főfoglalkozású  és  2  fő  rész-
foglakozású szociális gondozó van alkalmazva. Azaz összesen: 13 fő szociális gondozó, 1 fő 
vezető gondozó. 
A módosított  1/2000.  (I.  7.)  SzCsM  rendeletet  2.  számú  melléklete  által  meghatározott 
létszámnorma a következő: a Házi segítségnyújtásban ellátottak száma (2010. január 01-től: 
110 fő) szerint 9 ellátottra vetítve 1 fő szociális gondozó szükséges, valamint 10 vagy több 
főállású szociális gondozó esetén 1 fő vezető gondozó szükséges.
A fentieket figyelembe véve ezen szakfeladaton:  12,2 fő szociális gondozó, valamint 1 fő 
vezető gondozó szükséges. 
Tehát ezen a szakfeladaton jogszabály alapján 1 fő szociális gondozóval kevesebb szükséges. 
VISZONT: a  házi  segítségnyújtásban a  kollégák  két  műszakba vannak alkalmazva,  és  ha 
bármely alkalmazott  táppénzre,  vagy szabadságra megy,  akkor  az emberek forgatása nem 
megoldott. 

ÉTKEZTETÉS:
A szociális étkeztetésen jelenleg 1 fő fő-foglakozású szociális segítő kerül alkalmazásra. A 
módosított  jogszabály alapján 1 fő szociális segítőt  kell  biztosítani 100 főre vetítve. Ezen 
szolgáltatás éves átlaga 155 fő, tehát ha arányosan számoljuk, az 1 fő szociális segítő felett 
további 0,5 főt kellene biztosítanunk a szakfeladathoz.

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
Hasonló  a  helyzet  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  esetében:  40  készülékenként 
legalább 2  fő  szociális  gondozó  szükséges.  Az  intézmény  60  készüléket  működtet  és 
mindössze  2  fővel  láthatja  el  a  feladatot.  Ugyan  a  működési  engedélynek  megfelel  az 
intézmény  ebben  a  formában, de  ha  arányosan  számolunk,  itt  további  1  főt  kellene 
biztosítanunk a feladat ellátásához. 

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS:
A jelen alapellátásban 2009. júlis 01-től: 1 fő fő-foglakozású, 4 fő 4 órás (megbízással), 1 fő 
orvos (vállalkozási szerződéssel) látják el a közösségi alapellátás feladatait. 
A módosított  1/2000. (I.  7.)  SzCsM rendeletet  39/G. § (1) bekezdés alapján: A közösségi 
pszichiátriai  ellátást  közösségi  gondozó  és  közösségi  koordinátor  végzi.  Egy  közösségi 
gondozó  vagy közösségi  koordinátor  legfeljebb  25  ellátottról  gondoskodhat.  A közösségi 
gondozó  vagy  közösségi  koordinátor  további  10  ellátottról  gondoskodhat,  amennyiben  a 
gondozottak legalább felénél a rehabilitációs folyamat intenzitása nem haladja meg a havi 4 
találkozást  (ez nálunk nem haladja meg).  Amennyiben a 2.  sz.  melléklet  szerint  nem kell 
önálló közösségi koordinátort alkalmazni, a koordinátor feladatait a szolgálat vezetője láthatja 
el.  
A hivatkozott rendeletet 2. számú melléklete által meghatározott létszámnorma a következő 
az integrált ellátás keretin belül: ½ fő, ill. 1 fő közösségi koordinátort 4 fő közösségi gondozó 
esetén kell alkalmazni. 
Tehát nálunk a koordinátori feladatokat az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletet 39/G. § (1) bek. 
alapján a koordinátor feladatokat a szolgálat vezetője elláthatja. 
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A Közösségi pszichiátriai ellátás finanszírozási szerződése alapján a vállalt feladatmutató: 40 
fő.  Mindezek  alapján  2  fő  gondozó  szükséges,  amit  jelenleg  4  fő  4  órában  megbízási 
szerződéssel  lát  el.  A hivatkozott  jogszabály  alapján  1  fő  közösségi  koordinátort  (1  fő 
főfoglalkozás) is megtakaríthatunk. 

UGYANAKKOR:  ezen  szakfeladatot  finanszírozási  szerződéssel  látja  el  a  Gondozási 
Központ, melynek évi 8 MFt-os támogatása nemcsak a plusz 1 fő koordinátor bérét, de az 
egész szolgáltatás költségeit teljes egészében lefedi (7,8 M Ft). Vagyis, ha a támogatást nem 
használjuk ki teljes mértékben, a fel nem használt támogatási összeget vissza kell fizetni 
a központi költségvetésbe! Továbbá az Intézményvezető tájékoztatása alapján a közösségi 
koordinátort  heti  4  órában  szociális,  mentális  munkatársként  is  alkalmazza  az  Idősek 
Klubjánál.  Amennyiben  a  koordinátor  leépítésre  kerülne  (melynek  a  bérét  pályázati  úton 
megkapjuk),  akkor  az  Idősek  Klubjánál  kellene  heti  4  órában  mentálos  szakembert 
felvennünk. 

A  Gondozóház  épületének  használaton  kívül  helyezésére  vonatkozóan  kértük  az 
Intézményvezetőt  véleményét,  ill.  a  megszüntetés  költségkihatásait  dolgozza  ki.  Levelét 
mellékeljük az előterjesztéshez. 

A Képviselő-testületi  határozatban rögzítettek és a költségvetési  törvényben meghatározott 
támogatások,  valamint  a  koncepció  tárgyalását  követően  ismerté  vált  változások 
átvezetésének  hatására  az  önkormányzat  bevételi  főösszege  2.276.957  e/Ft-ra,  kiadási 
főösszege 2.276.957 e/Ft-ra emelkedett. 
A bevételek és kiadások változását az alábbiakban mutatjuk be:

Bevételek változása

Bevétel előirányzat főösszege a koncepcióban:          2.297.409 e/Ft
Idegenforgalmi adóbevétel    3.000 e/Ft
Iparűzési adóbevétel  60.000 e/Ft
SZJA különbség mérséklés    6.988 e/Ft
Normatív állami hozzájárulások   -   495 e/Ft
Központosított előirányzatok – Kisebbségi Önk.k támogatása -  1.712 e/Ft
Normatív kötött felh. tám.k – tervezhető szoc. ellátás -  4.607 e/Ft
Támogatás értékű működési bevétel

Fejezeti kez. előir.tól: 
Kisebbségi Önk.k támogatása    1.697 e/Ft
Közcélú fogl. anyag és eszk. besz. 2009. évi   1.878 e/Ft
Szlovén-Magyar INTERREG p. 2009. évi   4.301 e/Ft

Támogatás értékű felhalmozási bevétel
Fejezeti kez. előir.tól:

Közcélú fogl. anyag és eszk. besz. 2009. évi      971 e/Ft
Szlovén-Magyar INTERREG p. 2009. évi      779 e/Ft
CÉDE p. – Máriaújfalu játszótér 2009. évi   4.228 e/Ft
Sztg. Városközpont fejl. Liget 50.000 e/Ft

Működési célú támogatás visszat. – Gotthárd-Therm kölcsön   5.135 e/Ft
Működési pénzmaradvány: Vis maior árvízkár      641 e/Ft
Felhalmozási pénzmaradvány: Vis maior árvízkár   -  890 e/Ft

 Fürdő fejlesztés (támogatás felhaszn.)         - 8.004 e/Ft
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 Első lakáshoz jutók támogatása   1.500 e/Ft
Lekötött pénzeszköz kamata   6.000 e/Ft
Polgármesteri Hivatal működési bevétel (2009. évi vállalk. tartozás)   1.325 e/Ft
Működési célú pénzeszköz átv. EU költségvetésből (Chiron)   -  180 e/Ft
Intézmények:
Rendelőintézet: támogatás értékű bevétel - TB bevétel - 1.590 e/Ft

   támogatás értékű bevétel – önkorm.któl ügyelet    - 365 e/Ft
   saját bevétel    - 236 e/Ft

Móra F. V. Könyvtár: tám. értékű bev. TKT mozgókönyvtár - 2.677 e/Ft
Hitelek:

Működési célú hitel         - 150.976 e/Ft
Felhalmozási célú hitel   3.109 e/Ft

Bevétel előirányzat főösszege a rendelet tervezetben:                    2.276.957 e/Ft

Kiadások változása

Kiadási előirányzat főösszege a koncepcióban:          2.297.409 e/Ft
Polgármesteri Hivatal:

Erdészet, erdőgazd. – gombaszakértő díja      - 514 e/Ft
Tel. hulladék begy. szállítás – tagdíj átcsoportosítás  -  4.533 e/Ft
Közutak, hidak üzemeltetése – karbantartás  -  3.000 e/Ft
Közutak, hidak üzemeltetése – árvízvéd.  -  1.571 e/Ft
Önkorm. igazg.tev. –dologi kiadások (közüzemi d.)  -  2.000 e/Ft
Állami támogatás – kisebbségi önk.k tám. ( 3x5 e/Ft)       -  15 e/Ft
Közvilágítás  -  3.500 e/Ft
Város és községgazd. szolg.  -  1.500 e/Ft
Tűzoltás, műszaki m., katasztrófa elh. Tűzoltószertár rezsi        300 e/Ft
Ár-, és belvízvédelemmel k. önk.tev.  -  1.000 e/Ft

Kiadás csökk.: - 1.500 e/Ft
Árvízvéd. véd.:     500 e/Ft

Közcélú foglalkoztatás: közfogl., terv véglegesítés alapján  -  4.849 e/Ft
   anyag-, és eszk. besz. 2009. évi        163 e/Ft

Közműv. tev. Pannon Kapu KE. tám. infláció vvét.  -  1.322 e/Ft
Működési céltartalék:

közcélú fogl. dologi kiadások     -  240 e/Ft
Szlovén-Magyar INTERREG pályázat      3.096 e/Ft

Fejlesztési céltatalék:
Sztg. Városközpont fejl. Liget  - 5.556 e/Ft
Eü. intézm.k korsz. 279/2009. KT. határozat       556 e/Ft
Városközpont funkcióbővítés pályázat  11.813 e/Ft

Beruházások:
Sztg. Városközpont fejl. Liget  54.860 e/Ft
Fürdő fejlesztés            291.996 e/Ft
Erdő, rét-, legelő műv. ágból kivonás 279/2009. KT. hat.       520 e/Ft

Felhalmozási célú támogatás:
Gotthárd-Therm Kft. Fürdő fejlesztés         - 300.000 e/Ft
Ny.Dunántúli Reg. Hulladékgazd. Társ. önk. hozzájár.   4.524 e/Ft

Felújítások:
Árvízvédelmi létesítmények helyreállítása      780 e/Ft

Intézmények - Önkormányzat:
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III. Béla Szakképző Iskola – kiadás csökk. - 8.000 e/Ft
Rendelőintézet – kiadás csökk. - 5.497 e/Ft
Móra F. V. Könyvtár – kiadás csökk.    - 756 e/Ft
Móra F. V. Könyvtár – Mozgókönyvtári tám. TKT. - 2.677 e/Ft

Intézmények – TKT.:
SZOI – támogatás csökk.           - 21.032 e/Ft
Játékvár Óvoda – támogatás csökk.             - 3.367 e/Ft
Városi Gondozási Központ – támogatás csökk. - 3.750 e/Ft

Hitel – működési 2009. évi felvétel           - 14.381 e/Ft
Kiadási előirányzat főösszege a rendelet tervezetben:         2.276.957 e/Ft

Összefoglalva megállapíthatjuk:

A 2010. évben ismét jelentős nehézségekkel nézünk szembe, hisz bevételeink 
nem  fedezik  kiadásainkat,  jelentős  az  előző  évről,  ill.  évekről  áthozott  
hiányunk is.

Figyelembe kell venni a 2010. évi költségvetés elfogadásánál, a Testületi döntéseknél azt is, 
hogy:
-  a  bevételeink  között  meg  kellett  terveznünk  a  2009.  évben  a  Gotthárd-Therm Kft.-nek 
nyújtott  kölcsön  visszafizetését.  Amennyiben  ez  a  bevétel  nem  realizálódik  72.135  e/Ft 
bevétel kieséssel kell számolnunk a működési oldalon.
-  a Gotthárd-Therm Kft.  által  kibocsátott  kötvény esetén a tőketörlesztés első alkalommal 
2010.  évben  válik  esedékessé.  Amennyiben  nem  sikerül  a  kötvényt  jegyző  Bankkal  az 
Önkormányzat  számára  is  kedvező  megállapodást  kötni,  a  készfizető  kezesség-vállalási 
kötelezettségünkkel is számolni kell (tőke és kamat 2010. évre kb. 100.000 e/Ft)
-  a  tervezett  felhalmozási  bevételeink  mindössze  16.450  e/Ft-tal  szerepelnek  a 
költségvetésünkben, míg felhalmozási kiadásaink finanszírozásához további 112.742 e/Ft hitel 
forrást kellett terveznünk. A felhalmozási kiadásaink közül csupán az 54.860 e/Ft-tal szereplő 
Városközpont Liget felújítás (részben pályázati forrásból finanszírozott) cél esetében tudnánk 
ténylegesen hitelt igénybe venni.

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

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

Határozati javaslat:

1.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.  évi  költségvetési 
rendelet-tervezetében a következő módosítások átvezetését javasolja:

1.1.)Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében 
a következő javaslatot teszi: …..
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1.2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatalban 
foglalkoztatott  köztisztviselők esetén a  köztisztviselők jogállásáról  szóló 1992.  évi  XXIII. 
törvény  előírásának  megfelelően  a  béren  kívüli  juttatás  mértékét  a  köztisztviselői 
illetményalap  …-szerese összegben határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1.3.)Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri  a  III.  Béla  Szakképző 
Iskola igazgatóját, hogy a februári költségvetési tárgyalásra dolgozza ki - együttműködve a 
Polgármesteri  Hivatallal  -  a  Kollégium  2010.  július  1-től  történő  megszüntetése  esetén 
számszerűsítve, milyen költségmegtakarítások érhetők el, milyen kötelezettségei keletkeznek 
az  Önkormányzatnak  –  felmentés,  végkielégítés,  és  vizsgálja  meg  a  prémiumévek 
programban való részvétel lehetőségét is.

Határidő: 2010. februári Képviselő-testületi ülés
Felelős: Bedics Sándor Igazgató

  Dr. Gábor László irodavezető

1.4.)Szentgotthárd Város Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  III.  Béla  Szakképző Iskola 
esetében  2010.  szeptember  1-től  nem  engedélyezi  a  nulladik  évfolyam  indítását.  A 
költségvetés  februári  tárgyalására  a  nulladik  évfolyam  megszüntetése  miatti  költség-
kihatásokat az Intézmény költségvetésén át kell vezetni.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor Igazgató

1.5.)Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár  intézményét,  hogy a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézményben az iskolai  Könyvtári 
feladatokat 2010. szeptember 01-jétől lássa el.

Határidő: azonnal
Felelős  : Molnár Piroska  igazgató

    Pénzes Tibor igazgató

1.6) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár  igazgatóját,  hogy  dolgozza  ki  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium 
intézményében is az iskolai könyvtári feladatok átvállalásának lehetőségeit a februári testületi 
ülésre.

Határidő: 2010. februári testületi ülés
Felelős  : Molnár Piroska  igazgató

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 
februári  költségvetési  tárgyalásra,  valamint  dolgozza  ki  az  intézményére  vonatkozólag  a 
prémium évek programban való részvételt 2010-ben.
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Határidő :azonnal
Felelős   : Pénzes Tibor igazgató

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.

Határidő: azonnal
Felelős   : Dr. Gábor László  irodavezető

1.9.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Társulás 
munkaszervezetét,  hogy a  fenntartó  egyező döntése  esetén a  telephely megszüntetésével 
kapcsolatban szerezze be a jogszabályban előírt véleményeket.

Határidő: legkésőbb a 2010. márciusi testületi ülésre
Felelős   : Dr. Gábor László  irodavezető

     Kovács Tiborné óvodavezető

1.10.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Társulás 
munkaszervezetét, hogy a fenntartó által a 2) pontban beszerzendő vélemények beérkezését 
követően  készítse  elő  a  telephely  megszüntetéséhez  szükséges  előterjesztést  és 
dokumentumokat.

Határidő: legkésőbb a 2010. márciusi testületi és Társulási Tanácsi ülésre
Felelős   : Dr. Gábor László  irodavezető

     Kovács Tiborné óvodavezető

1.11.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városi  Gondozási 
Központ  Arany János  u.  3.  sz.  alatti  Gondozóház  épületének használaton  kívül  helyezése 
tekintetében a következőket rendeli el:…..

Határidő: költségek és szakmai megvalósítás részletes kidolgozása 2010. februári ülésre
Felelős   : Dr. Gábor László  irodavezető

     Fábián Béláné

2.)Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy az idegenforgalmi adó esetében dolgozzon ki egy egységes nyilvántartási rendszert, és 
ennek részletszabályait a februári Képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

Határidő: 2010. februári Képviselő-testületi ülés
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2010. január 19.

Viniczay Tibor
  Polgármester
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Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

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 2.276.097  e/Ft-ban,  azaz  Kettőmilliárd-
kettőszázhetvenhatmillió-kilencvenhétezer forintban,
b.)  bevételi  főösszegét  (hitelfelvétel  nélkül)  1.684.866  e/Ft  azaz  Egymilliárd-
hatszáznyolcvannégymillió-nyolcszázhatvanhatezer forintban, 
c.) hiányát 591.231 e/Ft-ban, azaz Ötszázkilencvenegymillió-kettőszázharmincegyezer 
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:           753.404 e/Ft
1. Intézményi működési bevételek           101.225 e/Ft

1.1. III. Béla Szakképző Iskola 21.496 e/Ft
1.2. Rendelőintézet 21.079 e/Ft
1.3. Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.400 e/Ft
1.4. Polgármesteri Hivatal 50.650 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
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2.1. Helyi adók           525.000 e/Ft
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:           16.450 e/Ft
1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért.                600 e/Ft
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei           15.800 e/Ft 
3. Pénzügyi befektetések bevételei                  50 e/Ft

IV. Támogatásértékű bevétel:         210.137 e/Ft
1. Támogatásértékű működési bevétel         152.785 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:        591.231 e/Ft
1. Működési célú hitel        478.489 e/Ft
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás        112.742 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:                 2.276.097 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  1.434.138 e/Ft-ot,
1. III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás     227.192 e/Ft
2. Rendelőintézet működési kiadás     164.219 e/Ft
3. Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       28.439 e/Ft
4. Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     324.442 e/Ft
5. Polgármesteri Hivatal működési kiadás     661.346 e/Ft
6. Folyószámla-hitel kamat       28.500 e/Ft
b.) Felhalmozási kiadási előirányzatra     444.099 e/Ft-ot,
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c.) Felújításra       12.060 e/Ft-ot,
d). Tartalékra     140.181 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           413.527 e/Ft
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata           109.043 e/Ft
- dologi kiadások előirányzata           405.314 e/Ft
- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata               1.114 e/Ft
- speciális célú támogatás előirányzata            505.140 e/Ft
Működési, fenntartási kiadás előirányzata összesen:  1.434.138 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            136.681  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
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h.)Közcélú fogl. dologi kiadásokra         1.160 e/Ft
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                10.000 e/Ft

         
(6) A céltartalékban tervezett   136.681 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a)  központi támogatás finanszírozásakor,
b), c)  rendezvényt követően,
d) i) m) n) o) p) q) s)  pályázat elnyerését követően,
e)  számla esedékességekor,
f)         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,

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 1.405.638 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 377.278 e/Ft-ot a Polgármesteri Hivatal által ellátott működési 
jellegű feladatokra, 419.850 e/Ft-ot az Önkormányzat intézményeinek működési feladataira, 
324.442 e/Ft-ot Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szentgotthárdi 
intézményeinek finanszírozásához biztosítja.
(2)  A Képviselő-testület  a  nem  költségvetési  szervek  útján  ellátott  lakossági-,  közösségi 
szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja:

- Kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Önkormányzati 
Közszolgáltató Vállalat: 28.800 e/Ft,

- Kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 26.972 e/Ft,
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- Bölcsődei feladatok ellátása – Tótága Közalapítvány: 20.015 e/Ft.

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 ../2010. sz. határozata alapján
b) Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:  566 e/Ft
a SZKÖ ../2010. sz. határozata alapján
c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:  566 e/Ft
a CKÖ ../2010. sz. határozata alapján
A kisebbségi önkormányzatok összevont mérleg adatait önkormányzatonként az 1/b 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.§

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/c mellékletében bemutatottak szerint állapítja meg. 

14.§
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(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.

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.

17.§

(1)A  költségvetés  bevételi  és  kiadási  előirányzatainak  teljesítéséről  az  előirányzat 
felhasználási ütemtervet a 8.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.§
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(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.

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. 
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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

III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium
9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10. 
Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218
ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu 

2010. évi költségvetési  kiadások csökkentése

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás
(Az intézmények részére várható gázárcsökkentés) 5.000 eFt

Szakmai anyagbeszerzés
(Szakképzési hozzájárulásból) 1.000 eFt
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Túlóra
(2010.évi  kollégiumi ügyelet,
2010/2011 tantárgyfelosztás) 2.000 eFt

Összesen: 8.000 eFt

Szentgotthárd,2010. január 4.

Bedics Sándor
   igazgató
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Viniczay Tibor
Szentgotthárd város polgármestere
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

9970 Szentgotthárd
Széll K. tér 11

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

A  Rendelőintézet  Szentgotthárd  2010  évi  költségvetési  tervezetét  Szentgotthárd  város 
Önkormányzata  267/2009.  sz.  ÖKH-ban,  valamint  Szentgotthárd  Város  Polgármesteri 
Hivatala  pénzügyi  irodavezetőjének  2901-5/2009  sz.  levelében  megfogalmazottak 
figyelembevételével ismét felülvizsgáltuk.
A működési költségek maximális megszorításával (részletezve ld. alább)
az  önkormányzati  támogatás  összegét 22  789  e  Ft-ról  19  485  e  Ft-ra  3  304  e  Ft-tal 
csökkentettük.

További bevételemelést, v. kiadáscsökkentést nem tudunk eszközölni.
A személyi juttatásokat az első költségvetési változathoz képest 2 457 e Ft-tal, járulékkal 
(624 e Ft) együtt 3 081 Ft- tal csökkentettük. Az iskolafogászaton dolgozó orvos 
bérét napi 6 órára csökkentettük, az Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződésünk heti 30 
órás, így OEP finanszírozás-csökkentést ez nem von maga után.
A  tüdőgondozóban  dolgozó  rtg.  asszisztens  az  év  végi  nyugdíjtörvény  változás  miatt 
visszavonta nyugdíjazási kérelmét, így az előző költségvetésben a számára tervezett 40 éves 
jubileumi jutalom nem kerül kifizetésre,  a sétáló idejére tervezett  új munkatárs 4 hónapra 
tervezett bérét és kafetériát is mínuszoltuk a kötelezően kifizetendő veszélyességi pótlékkal 
együtt.
A dologi kiadásokat 2 416 e Ft-tal csökkentettük  távhő ÁFA csökkenés, útiköltség kifizetések 
korlátozása,  EON  költségek  4,  9  %-s  visszavonása,  rehab.  hozzájárulás  visszavonása  (a 
továbbra is alkalmazott rtg. asszisztens miatt), az ultrahang készülék karbantartási általány-
szerződésének megszüntetésével.
A foglalkozás-egészségügyön év végével szerződésfelmondás miatt bevételünket 238 e Ft-tal 
kényszerültünk  csökkenteni.  A  Háziorvosi  ügyelet  bevétele  365  eFt-tal  kevesebb, 
(Önkormányzatoktól átvett pénz ). Az OEP finanszírozás változása miatt- ismét TVK alapú 
finanszírozás,  TVK  csökkentés  -  a  tervezett  OEP  bevételünket  1  590  e  Ft-tal  kellett 
csökkentenünk.
 Feladat  megszüntetéssel  a  Rendelőintézet  működése  ellehetetlenülne,  mivel  a 
szakrendelések  a  társszakmák  konziliáriusi  együttműködésén  alapulva  tudnak  dolgozni, 
befejezett  ellátást  nyújtani.  Amennyiben  bármelyik  szakellátást  a  tőlünk legközelebb lévő 
körmendi kórházban kellene igénybe venni, az itt  működő többi rendelés betegforgalma is 
jelentősen csökkenne,  így az OEP finanszírozás is.  A Rendelőintézet szakrendeléseinek és 
gondozóinak 2008 évi és 2009 évi betegforgalmi adatait mellékelem.
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Egy példát emelek ki, a tüdőgondozót.
Egy  bármilyen  (gégészeti,  sebészeti,  urológiai,  nőgyógyászati,  szemészeti,  idegsebészeti, 
ortopédiai)  műtét  előtt  álló  páciens  műtét  előtti  vizsgálati  protokolljába  beletartozik  a 
belgyógyászat, EKG, laboratóriumi, és mellkas felvétel- utóbbit a tüdőgondozó elvégzi, ill. az 
egy éven belül történt szűrésről igazolást ad ki. Amennyiben a páciensnek el kell utazni ebből 
csak egy vizsgálat/ igazolás miatt, az összes többit is ott a másik egészségügyi szolgáltatónál 
venné  igénybe,  elsősorban  időmegtakarítás  céljából.  Tehát  a  példánál  maradva  a 
belgyógyászat/EKG, a laboratórium betegforgalom csökkenését generálná ezzel és egyúttal e 
rendelések TB bevételeinek csökkenését is!

Amennyiben a tüdőgondozót megszüntetnénk, TB bevételünk a tüdőgondozói fix díjjal-, amit 
betegforgalomtól függetlenül havonta 489, 2 e Ft-tal finanszíroz az OEP-
évi 5 870 400 Ft-tal csökkenne.
Sajnos ez maga után vonná a foglalkozás-egészségügyi szolgálat jelentős bevétel-kiesését is.
A  recesszió  miatt  foglalkozás-egészségügyi  szerződéseink  díjait  a  korábbi  gyakorlattól 
eltérően  nem emeltük  az  infláció  mértékével  sem, mert  félő,  hogy a  munkáltatók inkább 
felbontanák a szerződést, és más szolgáltatóval kötnének újat olcsóbban.
A  foglalkozás-egészségügyi  szolgálat  rendszeresen  igénybe  kell,  hogy  vegye  a 
tüdőszűréseket,  melyet  a  hatályos  jogszabályok  értelmében  az  OEP  nem  finanszíroz,  a 
szerződések díjaiból ez kigazdálkodható.  2009 évben az 1701 szerződött  főből 696 főnek 
történt  tüdőszűrése,  mely  41%-t  jelent.  Amennyiben  ezeket  a  dolgozókat  a  tüdőgondozó 
megszüntetésével  a  legközelebbi  tüdőgondozóba  Körmendre  kellene  küldeni,  úgy  ott  a 
vizsgálatot  1000  Ft  térítése  ellenében  végeznék  el,  amit  a  küldő  intézménynek,  azaz  a 
Rendelőintézetnek  leszámláznának.  Ezt  az  összeget  a  Rendelőintézet  kénytelen  lenne 
továbbszámlázni  a  dolgozót  foglalkoztató  vele  szerződött  munkáltatónak.  A munkáltatót 
kettős  hátrány  érné  (az  1000Ft/  fő  összegen  felül  plusz  útiköltség),  hiszen  dolgozója  az 
alkalmassági  vizsgálat  okán  két  alkalommal  esik  ki  a  munkaidőből.  Így  logikus,  hogy  a 
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra kötött szerződését is felbontaná a Rendelőintézettel, 
és a körmendi kórházzal kötné azt meg. A szerződő felek ~ 40 %-nak elvesztése 6 705 e Ft 
bevétel-kiesést  okozna  a  foglalkozás-egészségügyi  szolgálatnak,  áttételesen  a 
Rendelőintézetnek. Bevételi oldalon ez már 12 575 400 Ft kiesést jelentene az intézménynek.
A tüdőgondozó megszüntetése -számomra elsődleges -szakmai-népegészségügyi szempontból 
is komoly gondokat vetne fel,  hiszen míg 2008 évben 4,  2009 évben már 7 aktív TBC-s 
beteget  szűrtek  ki,  emellett  186  fő  gyógyultnak  minősített,  de  rendszeresen  ellenőrzésre 
szoruló TBC-s beteget tart nyilván a tüdőgondozó.
Kérem a T. Képviselőtestület szíves megértését és támogatását.

Szentgotthárd 2010. 01. 05.

Tisztelettel:

Dr.Mesterházy Mária
Rend. int. vez. főorvos
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Rendelőintézet Szentgotthárd  2009. évi  költségvetése eredeti tábla
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Személyi 
juttatsáok

Munkaadót 
terhelő 
járulékok

Dologi 
kiadások  Kiadások 

összesen
Saját 
bevétel

TB 
finanszírozás

Önkorm. 
támogatás

Bevételek 
összesen

Rendelőintézet 70 778 18 105 75 336 0 164 219 23 729 121 005 19 485 164 219

          

Háziorvosi közös   2 625  2 625 1 977  648 2 625

Ügyeleti szolgálat 2 380 645 20 921  23 946 2 730 17 562 3 654 23 946

Foglalk.eü.alapellátás 3 532 928 2 398  6 858 16 762  -9 904 6 858

Foglalk.eü.szakellátás 1 810 471 1 099  3 380 380  3 000 3 380

Járóbeteg szakellátás 26 540 6 680 25 849  59 069 1 270 53 619 4 180 59 069

Járóbeteg gondozás 12 093 3 159 3 941  19 193 600 9 314 9 279 19 193

Labor 8 125 2 098 8 883  19 106 10 13 873 5 223 19 106

Képalkotó diagnosztika 1 490 343 5 126  6 959 0 5 285 1 674 6 959

Fizikó 1 345 345 1 450  3 140 0 2 632 508 3 140

Iskolafogászat 4 351 1 116 1 083  6 550 0 4 983 1 567 6 550
Család és nővédelmi 
gond. 5 355 1 367 1 832  8 554 0 8 658 -104 8 554

Ifjúság eü. gondozás 3 757 953 129  4 839 0 5 079 -240 4 839
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BEVÉTELEK Háziorvo
s közös 
2091

Ügyele
t 
2092

Foglalkozá
s eü. 
alapellátás

Foglalkozá
s eü. 
szakellátás

Járóbeteg 
szakellátá
s

Járóbete
g 
gondozás

Labo
r

Képalkotó 
diagnosztik
a

Fizik
o

Iskolafogásza
t  2097

Család-és 
nővédelm
i eü. 
gondozás

Ifjuság 
eü. 
gondozés Összesen

Mc.tám.TB-től  17 562   53 619 9 314
13 

873 5 285 2 632 4 983 8 658 5 079 121 005

             0

Szolg.ellenértéke  80 16 762 380 120 600 10      17 952

             0

Bérleti díj 120    750        870
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             0

ÁHT.kív.tov.sz.megtérülése 1857    400        2 257

             0

Önkorm.átvett pénz  2 650           2 650

             0

Kamatbevétel             0

             0

             0

Önkorm. Támogatás 648 3 654 -9 904 3 000 4 180 9 279 5 223 1 674 508 1 567 -104 -240 19 485

             0

             0

              

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 625 23 946 6 858 3 380 59 069 19 193
19 

106 6 959 3 140 6 550 8 554 4 839 164 219
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Éves páciens statisztika

Szakrendelés 2008 2009

Belgyógyászat 7 932 8 751 10,30%

Ált.sebészet 1 829 2 221 21,40%

Traumatológia 1 952 2 028 3,40%

Nőgyógyászat 4 551 4 627 1,70%

Fül-orr-gége 1 708 2 056 20,40%

Szemészet 2 239 2 467 10,20%

Bőrgyógyászat 1 544 1 740 12,70%
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Ideggyógyászat 1 167 1 156

Ortopédia 1 574 1 878 19,30%

Urológia 3 295 4 004 21,50%

Reumatológia 4 992 5 105 2,30%

Pszich.-addiktológia 671 794 18,30%

Tüdőgyógyászat 1 772 1 992 12,40%

RTG/Uh 1 822 2 004 9,90%

Onkológia 528 580 9,80%

Pszichiátriai gond. 3 003 3 156 5,10%

Tüdőgondozó 1 544 2 239 45%

Addiktológia gond. 276 241

Labor 13 958 15 763 12,90%

   

Összesen: 56 357 62 802 11,40%
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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

                                           

Javaslatok költségcsökkentésre

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda
Jakabné Palkó Edina irodavezető
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A Móra Könyvtár 2010-es költségvetésének csökkentésére nagyon kevés lehetőség kínálkozik.

Kötelező feladatok
Alapító okiratunk és a törvényi előírások szerint az alábbi szakfeladatok ellátása kötelező számunkra:
91012 Könyvtári tevékenység

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (1 fő)
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (2 fő)
910123 Könyvtári szolgáltatások (központi kvt.: 3 fő, kistérség: 1 fő)
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Alapító okiratunk szerint a központi könyvtár három részlege mellett 4 városrészi fiókkönyvtár és 14 kistérségi település könyvtári ellátásának 
szervezése, tényleges ellátása tartozik kötelező feladataik közé. Így a személyi állomány – a 2009-es létszámcsökkentés után – tovább már nem 
csökkenthető.

Személyi feltételek
A könyvtárosok létszáma igen összehangolt munkaköri megosztásokkal, pontosan megvalósított munkaidő-beosztással teszi lehetővé a jelenlegi 
nyitva tartást a központi könyvtár 3 részlegében és a fiókkönyvtárakban. A nyertes uniós pályázatok követelményei miatt pedig a nyitva tartás 
csökkentése, esetleg részlegek bezárása csak a pályázati támogatás kockáztatásával lenne lehetséges. (S fejlesztésekre az utóbbi évtizedben csak 
pályázati forrásból volt lehetősége a könyvtárnak, s ezt nem lenne szabad kockáztatni.)
Mivel kötelező feladatainkon túli kiegészítő tevékenységet (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás internet-használat biztosítása, stb.) a bevétel 
növelés érdekében végzünk, s külön személyi feltétele nincs ezeknek a tevékenységeknek, így megszüntetésük nem indokolt: nem jelentene 
megtakarítást, éppenhogy bevétel-kiesést indukálna.

Kistérségi feladatok
A kistérségi feladatellátás teljes egészében a mozgókönyvtári normatívából fedezhető, fenntartói forrást nem igényel.

Dologi kiadások
A központi könyvtár dologi kiadásai – erős takarékoskodás és sikeres pályázatok esetén – csökkenthetők összesen 756 e Ft-tal (postaköltség, 
irodaszer, kis értékű eszközbeszerzés, szakmai anyag, eszközkarbantartás, belföldi kiküldetés, közüzemi díjak).

Bevételek
Bevételeink növelésére nem látunk lehetőséget, évek óta a tervezetben vállalt összeget sem tudjuk teljesíteni. (Az olvasók egyre kevesebbet 
tudnak  kultúrára  költeni,  így  szolgáltatási  díjainkat  évek  óta  nem  emeltük  meg,  hogy  olvasóinkat  megtarthassuk.  Az  uniós  pályázatok 
megvalósításának  feltételei  között  a  forgalomnövekedés  indikátorai  fontos  teljesítendők.  Az  informatikai  eszközök  és  szolgáltatások 
elterjedésével  a  háztartásokban  csökken  az  internet-használat  igénybevétele  a  könyvtárban.  Az  alapszolgáltatások  biztosításáért  –  az 
esélyegyenlőség jegyében – a kulturális törvény értelmében a könyvtár nem számolhat fel díjat, ezek jelképes összegű beiratkozás, legtöbbször 
beiratkozási díj fizetése nélkül ingyenesen igénybe vehetők.
  
Véleményünk szerint a fenti csökkentésen felüli elvonás működésképtelenné tenné a könyvtárat, s ezzel sérülne a kulturális közszolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű hozzájutás törvényben garantált lehetősége.

Szentgotthárd, 2010. január 4.
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Tisztelettel:

Molnár Piroska
könyvtárigazgató
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Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény
H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630
E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu
URL: http://www.szoi.sulinet.hu

Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala Tárgy: költségcsökkentés a SZOI-ban
Pénzügyi Iroda 

Tisztelt Cím!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  2009.  novemberében  elfogadott  2010.  évi 
költségvetési  koncepciójában a költségvetési  hiány csökkentése érdekében az intézmények 
költségvetési  kiadásainak  csökkentését  és  bevételeik  növelését  határozta  meg.  Ennek 
megfelelően a Pénzügyi Iroda azt kérte a fenntartott intézményektől, hogy az önkormányzati 
támogatás csökkentésére dolgozzanak ki javaslatokat, figyelembe véve a kötelező feladatok 
ellátásához szükséges minimális tárgyi és személyi feltételeket.
A SZOI esetében (ahogy gondolom, a többi fenntartott intézmény esetében is) már több éve a 
minimális személyi és tárgyi feltételek mellett folyik a szakmai munka. Ennek következtében, 
és mivel a dologi kiadások tekintetében nincs lehetőség további költségcsökkentésre, minden 
kiadáscsökkentést  megcélzó szervezési  intézkedés csak a szolgáltatások mennyiségének és 
színvonalának  csökkentésével  lehetséges.  Az  itt  felvázolt  elképzelések  az  igazgató  és  az 
intézményvezetők  közötti  többszöri  egyeztetések  eredményei,  melyek  kidolgozásánál  a 
következőket tartottuk szem előtt:

- a további létszámcsökkentés az intézményi viszonyok (túlórák magas száma, 2009. évi 3 fős 
létszámleépítés)  alapján  nem valósítható  meg,  hiszen  az  Alapító  Okiratban  meghatározott 
feladatokat el kell látni. 
-  a  béren  kívüli  juttatásokat  (étkezési  hozzájárulás,  ÖNYP befizetés)  legalább  a  tavalyi 
mértékben fenn kívánjuk tartani

A SZOI esetében a  kiadások csökkentése  érdekében csak olyan szervezési  intézkedéseket 
tudunk  és  kívánunk  megvalósítani,  amelyek  megfelelnek  a  jogszabályoknak,  és  csak  kis 
mértékű  színvonalcsökkenéssel  járnak.  Ez  a  túlórák  számának  csökkentését  jelenti  a 
gyakorlatban, de a lehetőségeink itt is nagyon korlátozottak voltak.
A hatékonyság érdekében az ezzel kapcsolatos változtatásokat még a költségvetési év elején, 
tehát a tanév 2. félévétől kell kivitelezni.

A következő intézkedéseket tartjuk kivitelezhetőnek a költségcsökkentés érdekében a SZOI-
ban:

1. A túlórák  számának  csökkentése.  Az  ezzel  kapcsolatos  lépések  leginkább  a  SZOI 
Széchenyi és a  gimnázium intézményeit  érintik:  csoportösszevonás  az alacsonyabb 
létszámú osztályokban technika, idegen nyelv és informatika tantárgyakból, napközis 
felügyelet  átszervezése,  a  tanórán  kívüli  sportfoglalkozások  támogatásának 
megszűntetése (amelyek nem képezik részét a mindennapos testnevelésnek).
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Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény
H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630
E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu
URL: http://www.szoi.sulinet.hu

A fentiek lépésekből  várható megtakarítás  (az érintett  dolgozók óradíjával,  29 tanítási 
héttel és 27 %-os járulékköltséggel számolva): 

2.898.227,- Ft

2. Pótlékok csökkentése és megszüntetése (Takács Jenő AMI)
A várható megtakarítás:   342.900,- Ft

3. Távhőszolgáltatás árának csökkenése (2009. dec 1-től 2010. feb. 28-ig)
A várható megtakarítás: 2.862.136,- Ft

4. Távhőszolgáltatás ÁFÁ-jának csökkenése 2010. jan. 1-től (18 %-ról 5 %-ra)
A várható megtakarítás: 3.748.000,- Ft

5.  Tervezett  bevételek  növelése  a  2009.  évi  várható  teljesítés  alapján  (terembérletek, 
tandíjak, vizsgadíjak és térítési díjak)
A várható bevételnövekedés: 1.450.000,- Ft
__________________________________________________________________
Összesen: 11.301.263,- Ft

A fenti intézkedésekhez kapcsolódó összegek részletes számítások alapján alakultak ki. 
Ezek a célkitűzések reálisak és tarthatók, bár ahogy már jeleztem, a túlórák számának 
csökkentése  szolgáltatáscsökkenést  (tanórán  kívüli  sportfoglalkozások,  edzések),  és 
jelentős csoportlétszám-növekedést jelent.
Sajnálatos,  hogy  amíg  az  elmúlt  két  évben  számos  intézményi  fejlesztést  tudtunk 
végrehajtani,  új  képzéseket  vezettünk  be,  addig  ezzel  párhuzamosan  évről  évre 
csökkennek a központi kormányzati támogatások és normatívák. 
Kérem a Tisztelt Fenntartót, hogy ahogy az elmúlt években, úgy jövőre is biztosítsa az 
intézmény működésének forrásait.
A SZOI vezetősége a  vállalt  feladatokat  csak  úgy tudja  még elfogadható  színvonalon 
biztosítani, ha nem kényszerül további költségcsökkentésre. 
Amennyiben a T. Fenntartó további megtakarításokat ír elő az intézmény számára, úgy 
kérjük meghatározni  azokat  a  feladatokat,  képzéseket,  amelyeket  meg kell  szüntetni  a 
további költségcsökkentés érdekében.

Szentgotthárd, 2010. január 5.

Tisztelettel: 

Pénzes Tibor
    igazgató
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Ügyiratszám: 6.  / 2010. 

Tárgy: 2010. évi költségvetés

Címzett: Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd
Pénzügyi Iroda
Jakabné Palkó Edina, pénzügyi irodavezető

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A Játékvár Óvoda, felelős vezetőjeként a 2010. évi költségvetés kiadásainak csökkentésével, 
bevételeinek növelésével kapcsolatos véleményemet, javaslataimat ezúton nyújtom be.

A Játékvár Óvoda Szentgotthárd 2009. évi eredeti költségvetési előirányzatainak, s 2010. évi 
költségvetési előirányzat tervének összevetése:

év személyi 
juttatás közteher dologi bevétel normatív 

támogatás
önkormányzat
i támogatás összes

2009 88971 26263 40347 18149 67680 72742 158581

2010 94437 24564 58212 23516 67365 86339 177220

Az összevetés:

1. A 2009. évi eredeti költségvetés az évközben tagóvodánkká vált rönöki óvoda kiadási, 
bevételi előirányzatait nem tartalmazza.

2. A 2010. évi terv adatai a tagóvodával együtt értendők, így a 177.220 e Ft-os kiadási 
előirányzatból 11.227 e Ft a tagóvoda 2010. évi tervezett kiadási előirányzata.
Ebből következően a 2010. évi tervben a Játékvár Óvoda tagóvoda nélküli kiadási 
előirányzat terve: 165.993 e Ft.
A 2009. évi: 158.581 e Ft.
A 2010. évi többlet tehát:     7.412 e Ft.

3. Ha kizárólag a Játékvár Óvoda előirányzatait hasonlítjuk össze:

év
személyi 

juttatás
közterhek dologi bevétel

összes 

kiadás
2009 88584 29263 40979 18149 158581
2010 88694 23079 54153 22861 165926

Egyértelmű, hogy dologi kiadásaink drasztikusan emelkedtek, melynek oka különösen:



• a  szolgáltatási  kiadások  jelentős  (kb.  +  6.000  e  Ft)  emelkedése,  kiemelkedően  a 
vásárolt élelmezés (+4.700 e Ft),

• a forgalmi adó 20%-ról, 25 %-ra történő emelkedésének érvényesülése,

• az adók, díjak, kb. 2.000 e Ft-tal történő emelkedése, kiemelkedően a rehabilitációs 
hozzájárulással.

Megítélésem szerint, az adatok összevetéséből is egyértelműen kitűnik, hogy az intézmény 

kiadást szűkíteni nem tud, különösen akkor nem, amikor a közszolgáltatások díjain kívül az 

egyéb kiadási előirányzatok az elmúlt 10 évben bekövetkezett közel 70 % - os inflációt sem 

követték.

Ha és amennyiben a fenntartó a kiadások lefaragása mellett döntene, úgy - remélem, ez a 

számokból  is  látszik!  –  az amúgy is  nehéz helyzetben lévő intézmény működése  teljesen 

ellehetetlenülne.

A  lehetséges,  még  elviselhető költségcsökkentések  a  Játékvár  Óvoda 

esetében:

A Tótfalusi utcai telephely megszüntetése:

1. A gyermekek elhelyezése, a szlovén nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása.  

Jelenleg a telephelyen 11 gyermeknek biztosított az óvodai nevelés. A 11 gyermekből 4 
gyermek ősszel iskolába megy. 2010. szeptemberétől várhatóan 1 vagy 2 „új” gyermek 
kezdi meg az óvodai nevelést, így számításaink szerint a telephelyen 2010. őszétől 8-9 
kisgyermek igényelné az óvodai nevelést.
Amennyiben  megszűnik  a  telephely,  a  8-9  kisgyermek  elhelyezése  a  székhely  óvoda 
szlovén nemzetiségi csoportjában biztosítható lenne, úgy, hogy senkinek az érdeke nem 
sérülne, mert 2010. szeptemberétől a szlovén csoportban 10 férőhelyünk lesz. A szlovén 
nemzetiségi nevelés fenntartó általi biztosítása továbbra is fennállna, csak más szervezeti 
keretben,  ugyanakkor  magasabb  színvonalon,  hisz  a  szlovén  nyelvi  környezet  a 
gyermekek teljes  óvodai  életében jelen lenne a  két  nemzetiségi  óvónővel,  valamint  a 
szlovén tájnyelvet beszélő dajkával, ami jelenleg a telephelyen csak egy, a nyelvet bíró 
nemzetiségi óvónővel biztosított.
A  székhely  óvoda  11  csoportjában,  a  260  férőhelyre  2010.  szeptemberétől  74  új 
gyermeket tudunk fogadni.
Ha a 8-9 tótfalusi gyermek itt kerül elhelyezésre, akkor 65-66 gyermeket tudunk fogadni, 
s ez az igény több év adatai alapján várható is.



2. Az alkalmazottak a telephelyen.  

A telephelyen 2 óvónőt, s 1 dajkát foglalkoztatunk a jelenlegi 11 fős csoportlétszámhoz.
A telephely  megszüntetése  esetén  a  szlovén  nemzetiségű  végzettségű  óvónő  további 
foglalkoztatása a székhely óvodában továbbra is indokolt, mert így biztosítható lesz a 2 
nemzetiségi végzettségű óvónő alkalmazása a nemzetiségi csoportban.
Munkáltatói  jogommal  élve,  ismerve  az  alkalmazottakat,  jelenleg  az  alábbiak  szerint 
képzelem el a létszámleépítést:

• 1 óvónő, 2009. 12.14-től határozatlan időre kinevezve a telephelyre, Domiterné 
Horváth  Eszter  álláshelyére.  (2008.  áprilisától  helyettesítő  álláshelyen  volt 
alkalmazva.)

• 1 óvónő,  2010.  június  30.-ig  szóló  határozott  idejű  kinevezését  (székhely,  11. 
csoport) nem hosszabbítanánk meg.

• 1  dajka,  2010.  június  30.-ig  szóló  határozott  idejű  kinevezését  (székhely,  11. 
csoport) nem hosszabbítanánk meg.

A lehetséges megtakarítások

1.Személyi jellegű kiadások

2. 1.   Illetmények  

alkalmazott személyi jellegű 
5 hóra közterhek összesen

1 óvónő (166.800 Ft/hó) 834.000 Ft 225.180 Ft 1.059.180 Ft
1 óvónő  (126.300 Ft/hó) 631.500 Ft 190.505 Ft 802.005 Ft
1 dajka  (85.300 Ft/hó) 426.500 Ft 115.155 Ft 541.655 Ft
összesen: 1.892.000 Ft ∼ 510.800 Ft 2.402.800 Ft

1.3. Egyéb személyi jellegű juttatások  

• étkezési hozzájárulás
3 fő x 6.000 Ft x 5 hó = 90.000 Ft

• munkába járás költségtérítése
1 fő x 5 hó x 6.800 Ft = 34.000 Ft

1.4. Felmentési idő, végkielégítés  

1 óvónő 1 óvónő 1 dajka összesen
felmentési idő 7 hó 3 hó 2 hó
végkielégítés  1 hó 

1.167.600 Ft 505.200 Ft 170.600 Ft 1.843.000 Ft
közterhek 498.000 Ft
összesen: Ez pályázható összeg a fenntartónak! 2.341.000 Ft



3. Dologi kiadások  

Ha! a megszüntetés napja 2010. 07. 01., akkor 6 hóval számolva, a 2009. évi teljesítések 
alapján:

az előirányzat neve: 6 havi összege a 2009. évi tényadatok 
alapján:
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an villany 92.000 Ft

gáz 196.000 Ft
víz 122.000 Ft
telefon 35.000 Ft
telephely összesen

445.000 Ft

székhelyen
(éves szinten)

TÁVHŐ áfa csökkenése, 
villamos energia díjának 
változatlansága

1.200.000 

mindösszesen 1.645.000 Ft

Nem kell takarításra, karbantartásra, javításra, eszközpótlásra költeni.
A 100 éves ingatlan leromlott állapota a fenntartónak a jövőben nem okoz gondot.

A várható megtakarítások 2010-ben:

• személyi jellegű kiadások közterhekkel: 2.403.000 Ft
• egyéb személyi jellegű kifizetések: 124.000 Ft
• dologi kiadások: 1.645.000 Ft
• összesen: 4.172.000 Ft

Szentgotthárd, 2010. 01. 05.

Kovács Tiborné
óvodavezető





Városi Gondozási Központ
9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1.
Tel.: 94/554-168, 554-169
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu

Üsz.: 9 /2010.
Tárgy: Javaslat a 2010. évi költségvetéshez

Jakabné Palkó Edina 
Pénzügyi Irodavezető részére
Szentgotthárd
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2901-5/2009.  számú levelére,  valamint  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  267/2009. 
számú Képviselő-testületi határozata alapján a 2010. évi költségvetés csökkentése érdekében 
a Városi Gondozási Központ vonatkozásában az alábbi javaslatokat terjesztem elő.

1. Intézményi bevétel növelése
 Intézményi szolgáltatások díjának emelése: 1,5 millió Ft/év  

- Étkeztetés: 600.000 Ft/év (ÁFÁ-s)
A koncepcióban tervezett 900.000 Ft-ról → 950.000 Ft-ra való 
emelés 
Különbözete: 50.000 Ft/hó
12 hó x 50.000 Ft = 600.000 Ft/év

         - Nappali Idősek Klubja: 360.000 Ft/év (ÁFÁ-s)
           A koncepcióban tervezett 470.000 Ft-ról → 500.000 Ft-ra való
           emelés
           Különbözete: 30.000 Ft/hó
           12 hó x 30.000 Ft = 360.000 Ft/év
        -  Házi segítségnyújtás Szentgotthárd: 360.000 Ft/év 
            A koncepcióban tervezett 190.000 Ft-ról → 220.000 Ft-ra való
            emelés
            Különbözete: 30.000 Ft/hó
            12 hó x 30.000 Ft = 360.000 Ft/év
       -   Házi segítségnyújtás Kistérség: 180.000 Ft/év
            A koncepcióban szereplő 120.000 Ft-ról → 135.000 Ft-ra való

emelés
Különbözete: 15.000 Ft/hó
12 hó x 15.000 Ft = 180.000 Ft/év

A  tervezett  bevételek  teljesülését  azonban  éves  szinten  számos  kockázati  tényező 
befolyásolhatja, például:

 szolgáltatást  igénybe vevők létszáma,  és  ellátási  napjainak száma,  az igénybe vett 
gondozási órák mértéke, stb.

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu


 a fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díjak összege (az intézményi térítési 
díjak számítása jogszabály által szabályozott)

 a személyi térítési díjak összege, amelyek jelentős mértékben függnek az előzőekben 
említett  szolgáltatások esetében a  családban az egy főre  eső jövedelem mértékétől 
(alacsony nyugdíjak, munkanélküliség) stb.

2. Intézményi költségvetési kiadás csökkentése

 Vásárolt  élelmezés  kiadási   költségének  csökkentése:  1.500  e   Ft/év 
(ÁFÁ-s)

- Nappali Idősek Klubja: 5 fő
- Étkeztetés                    : 5 fő } 10 fő
10 fő x 260 nap = 2600 x 559 Ft = 1.453.400 Ft = 1.500 e Ft.

Az  első  koncepcióban  az  élelmezési  kiadásokat  az  ellátotti  létszám  és  az  ellátási  napok 
vonatkozásában 100 %-ban terveztük.
Feltételezéseink szerint az ideiglenes távollétek miatt (kórházi kezelés, betegség, szabadság, 
stb.) a 10 fős létszámcsökkentés kigazdálkodható.

3.  A  távhőszolgáltatás  18%-ról  →  5  %-ra  történő  ÁFA  csökkentésének 
különbözete: 240.000 Ft

Szentgotthárd, 2010. január 5.

Tisztelettel:

Fábián Béláné
           intézményvezető



Városi Gondozási Központ 
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 
Tel.: 94/554-168, 554-169. 
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu

Üsz.: 9-2/2010. 

Jakabné Palkó Edina 
Pénzügyi Irodavezető részére
Polgármesteri Hivatal  
Szentgotthárd

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd, Arany J.u.3.sz. alatti  –  a volt Gondozóház – 
épületének utolsó havi számláinak, Váradi Ferencné pénzügyes kolléganővel történő együttes 
áttekintése kapcsán az alábbi becsült számítást terjesztem elő. 

• 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 becsült éves megtakarítás: 142 eFt x 12 hó = 1.704 eFt/év 

Szeretném azonban tájékoztatni arról, hogy a funkcióváltást követően az átmeneti időszakban 
a  szakaszos  átköltözés  miatt  a  Gondozóház  nem  minden  helyisége  volt  folyamatosan 
használva,  ezért  véleményem  szerint  minden  helyiség  folyamatos  használata  esetén,  a 
számlák alapján becsült összeg minimális szinten emelkedik, ezért az  éves megtakarítás 2-
2,5 millió Ft közötti értékben becsülhető. 

Az  épület  esetleges  teljes  egészében  történő  megszüntetése  esetén  elvégzendő  feladatok, 
amelyeknek költségvonzata lesz. 

• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécserközpontjának áthelyezése az Arany János 
út 3.szám alatti épületből (ami a szolgáltatás elindításakor oda lett telepítve a három műszakos 
felügyelet miatt) az Arany János út 1. szám alatti épületbe. Kérdésem lehet-e már, mert a 
rendszer kiépítése az ösztönző pályázatból valósult meg? 

• Távhőszolgáltatás szétválasztása

Természetesen  az  épület  funkcióváltása  miatt  jelentősen  csökken  a  rezsiköltség,  ami  az 
alábbiakkal magyarázható. 
• Kevesebb vízfogyasztás → nincsenek ellátottak, nem mosakodnak, fürdenek, WC használat 
stb. 
→ nincs élelmezési tevékenység, ezért nincs mosogatás
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• Kevesebb gázfogyasztás → 3 működő bojlerből 2009. július 01-je után 2 kiiktatásra került. 

• Kevesebb  áramfogyasztás  →  ellátottak  hiányában  csak  a  diszpécserközpont  működik 
folyamatosan a többi helyiségben csak 1 műszakban dolgoznak. 

Még egy a későbbiekben felmerülő problémára hívnám fel a Tisztelt Képviselő-testület és 
Hivatal vezetésének a figyelmét. 
Az  Arany  János  út  1.  szám  alatti  épület  –Idősek  Klubja  –  vonatkozásában,  ha  az 
akadálymentesítésre  a  fenntartó  által  benyújtott  pályázat  esetleg  pozitív  elbírálásban 
részesülne, akkor a vizesblokkok teljesen átépítésre kerülnek, és abban az  időszakban a WC-
k és zuhanyzók használhatatlanok. A férfi és női WC-k hiányát átmenetileg a Gondozóházban 
meglévő vizesblokkal tudnánk pótolni, ugyanis a normatívát a Klub vonatkozásában viszont 
egész évre megigényeltük. 

Szentgotthárd, 2010. január 13.

Tisztelettel 

Fábián Béláné 
Intézményvezető 

 



TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. január 27-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsában 
végzett tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

Legutóbb 2009. januárjában illetve 2009. októberében számoltunk be a Kistérségi 
Társulás munkájáról illetve a Társulás megalakulása óta eltelt időszakról. 

Továbbra is az a jellemző, hogy havonta ülésezik a polgármesterekből álló Társulási 
Tanács,  amelyet  rendszerint  megelőz  a  kistérség  jegyzőit  /  körjegyzőit  magába 
foglaló  Jegyzői  Kollégium tanácskozása.  A 2009.  esztendőben  11 alkalommal  ült 
össze  a  Társulási  Tanács,  amelyek  során  összesen  86  határozat  született.  A 
határozatok  részletes  felsorolásától  ezúttal  eltekintünk:  a  határozatok  többsége a 
Társulási  Tanács által  fenntartott  intézményekkel  kapcsolatos,  de a Társulás által 
ellátott,  kistérségi  szintű  szolgáltatások  magas  száma,  valamint  pályázatok 
benyújtása is jó néhány döntést igényelt.

Korábban  is  jellemző  volt  ugyan,  hogy  egyes  kistérségi  és  a  városi  ügyek 
(ügyintézések) között nehezen húzható határvonal, mára már azonban a város és a 
kistérség  vonatkozásai  sok  esetben  összemosódnak.  Elsődleges  oka  ennek 
természetesen a város jelentősége / nagysága a kistérséghez viszonyítva, másrészt 
a Szentgotthárdi kistérségre jellemező sajátos intézményfenntartói struktúra: a városi 
intézmények kistérségi fenntartása illetve az ezekhez kapcsolódó, növekvő számú 
községi tagintézmény. Ezen intézményi struktúra a fő háttere annak is, hogy rendre a 
szentgotthárdi  kistérségi  társulás  szerepel  legelöl  a  legtöbb  bevétellel  rendelkező 
kistérségi társulások országos listáján.

Ez utóbbi tendenciához kapcsolható döntéshozatalok időtere alapvetően az év első 
fele volt: ekkor született döntés arról, hogy a magyarlaki-csörötneki iskola és óvoda a 
SZOI tagintézményévé válik, amely értelemszerűen magában hordozta a kistérségi 
fenntartásba  kerülést  is.  A SZOI  ezzel  egyidejűleg  a  nevében  is  azzá  vált,  ami 
tulajdonképpen mindig is volt:  Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási  Intézménnyé. 
Hasonló változás történt a Játékvár Óvoda esetében is: a rönöki Kerekerdő Óvoda a 
szentgotthárdi óvoda tagintézményeként működik tovább 2009. július 01. időponttól. 
Az  átszervezésekkel járó  feladatok  nem  kevés  munkát  róttak  a  Társulás 
munkaszervezetére, vagyis a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal munkatársaira. Jól 
látható ugyanakkor, hogy ezek az átszerveződések még korántsem zárultak le. 



A Kistérségi Társulás a korábbi években kistérségi szinten, szinte valamennyi térségi 
település csatlakozásával valósított  meg közmunkaprogramot,  nem egyszer 30-40 
fővel.  A  2009.  esztendő  ugyan  erre  nem  kínált  lehetőséget,  de  a  Társulás 
közreműködött  annak  a  pályázatnak  a  benyújtásában,  amelynek  köszönhetően  - 
Szentgotthárd város gesztorságával - közcélú foglalkoztatást szervező kerülhetett 
alkalmazásra. Szintén pályázati támogatásnak köszönhető, hogy a térségi közcélú 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó anyag- és eszközbeszerzésekre pályázati támogatás 
lesz lehívható.

A  néhány  évvel  ezelőtt  beindított  iskolabusz  szolgáltatás nemcsak  teljes 
kihasználtsággal  működik,  de  komoly  „sorbanállás”  mutatkozik  a  helyekre.  A 
Társulási  Tanács  továbbra  is  a  kor  elv  alapján  határozta  meg  a  férőhelyek 
kiosztásának  módját,  vagyis  a  legkisebbek  utazhatnak  a  buszon.  A  Társulás 
tulajdonában  álló  iskolabusz  már  Rönök  településről  is  szállítja  a  gyermekeket, 
ugyanis Rönök Község Önkormányzata is csatlakozott az igénylők sorához. A busz 
az  úszásoktatásra  járó  SZOI  tanulók  szállítását  is  biztosítja  az  iskolaépület  és  a 
Fürdő között.

Fontos  változása  az  elmúlt  időszaknak,  hogy  az  egyes  szolgáltatások 
finanszírozási  rendszere megváltozott,  a  korábbi  normatívák kizárólag pályázat 
benyújtása  után  elérhetőek.  A  Társulás  szolgáltatásai  közül  ez  az  alábbi 
közfeladatokat  érinti:  támogató  szolgálat,  közösségi  ellátás,  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás.  Ezek  azok  a  szolgáltatások  tehát,  amelyek  finanszírozásának 
biztosítására folyamatosan pályázatokat kell benyújtani – eddig sikerrel tette ezt a 
Társulás.

A  Társulás  megalakulásakor  valamennyi,  szentgotthárdi  kistérséghez  tartozó 
települési  önkormányzat  vállalta,  hogy a  mozgókönyvtári  szolgáltatásból adódó 
feladatokat  társulási  szinten,  közösen  látja  el.  A  mozgókönyvtári  feladatellátást 
nemcsak  a  Társulási  Megállapodás  tartalmazza,  de  a  szolgáltatás  ellátására 
megállapodást  kötött  a  Társulás  és  a  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  is. A 2009. 
esztendő volt az első olyan év, amelyben a Társulási Tanács pénzügyi hozzájárulást 
biztosított a községi szolgáltatóhelyek nyitva tartásához - a hozzájárulás fejében a 
községi  Könyvtári szolgáltató helynek hetente legalább 2 napon, hetente összesen 
minimum 6 órás nyitvatartást kellett biztosítania. 

A  szentgotthárdi  kistérség  valamennyi  településének,  továbbá  jó  néhány 
őriszentpéteri  kistérséghez  tartozó  településnek  bemutatását  és  az  aktuális 
programjait tartalmazta az  ŐRSZEM 2009. kiadvány, amelynek megjelentetéséről a 
múlt évben is a szentgotthárdi Kistérségi Társulás gondoskodott.  A Programajánló 
füzet  előállításának költségeihez a szentgotthárdi  Társulás önkormányzatainak az 
elmúlt  4  évben  már  nem  kellett  külön  hozzájárulni,  a  Társuláshoz  befizetett 
tagdíjakból fedezhető volt  a kiadvány megjelentetése. A kiadványra nagy szükség 
van,  hiszen ez az egyetlen olyan térségi  szintű kiadvány, amellyel  népszerűsíteni 
lehet a környéket. A nagyobb rendezvényeken, lásd: Utazás-kiállítás, nagyon komoly 
kelendőségnek örvendett a kiadvány.



2009.  évben  először  nevezett  a  Társulás  –  az  Őrségi  Többcélú  Kistérségi 
Társulással  együtt  –  a  Nemzeti  Vágta rendezvényre.  A versenyen  ugyan  nem 
sikerült  számottevő eredményre  szert  tenni,  de  a  rendezvényen a  Pannon  Kapu 
Kulturális  Egyesület  és  a  Helyi  Vidékfejlesztési  Iroda  munkatársai  több  napon 
keresztül népszerűsítették a térséget a nem csekély számú érdeklődők számára. 

A  Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítani kívánt  "Az 
Agóra  Savaria  -  az  új  szellemi  városközpont"  (TIOP-1.2.1/08/1)  projektben  a 
szentgotthárdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  partneri  szerepet  vállalt.  A  projekt 
sikeres  megvalósítása  esetén  Szombathely  Város  Önkormányzata  a  kistérség 
vonatkozásában  a  „kulturális-közművelődési  alapszolgáltatásainak  magasabb 
színvonalon  történő  biztosítása” során  lát  majd  el  bizonyos  feladatokat  (szakmai 
közreműködés,  közművelődési  szervezetek  tevékenységeinek  támogatása,  a 
kulturális turisztikai szempontú fejlesztésében való közreműködés stb.)

A Magyar Televízió 2008-ban  Magyarország legszebb 7 természeti értékei közé 
választotta  az  Őrséget.  A díjat  a  földrajzilag  érintett  két  kistérségi  társulás,  az 
őriszentpéteri és a szentgotthárdi kistérségi társulás elnökei vették át. Az MTV Zrt. a 
díjazottak  részére  egy  millió  forint  értékű  társadalmi  célú  hirdetést  ajánlott.  A 
megjelenési  lehetőség  ÁFA-ja  és  a  film  elkészítése  ugyanakkor  a  díjazottakat 
terhelte. A kisfilm Dér András rendezésében, Paya Bea énekével el is készült, majd 
sugárzásra  is  került:  Társulásunk  600.000,-  Ft  összeggel  támogatta  a  film 
elkészültét.

Szintén idegenforgalmi vonzatú döntést hozott a Társulásunk akkor, amikor a Kaland 
& Játék  projekt  megvalósítása  mellett  döntött.  A Kaland & Játék  a város-  illetve 
térségnézés  olyan  interaktív,  játékos  formája,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  az 
ideérkező turista ne csak a szállását  jelentő várost  /  települést,  hanem az egész 
térséget  megismerje  itt  tartózkodása  alatt.  Alapgondolata,  hogy  a  vendég  úgy 
fedezze fel a térséget, hogy közben részesévé válik egy történetnek, amelyet némi 
nyomozással  rekonstruálni  kell.  Mindeközben  olyan  útvonalon  mozog,  amellyel 
bejárja a térséget, megismeri azok nevezetességeit, megmutatni kívánt értékeit. Az 
útvonal  állomásait  rejtvények  kötik  össze.  A rejtvények  megfejtése,  a  nyomozás, 
siker  elérése  valamint  az  alapmotiváció,  tehát  a  felfedezni,  megismerni  vágyás 
együttesen hat minden résztvevőre, így a látogató valójában élményturistává válik: 
az élmény hatására egyrészt nagyobb eséllyel lesz visszatérő vendég, másrészt az 
élménynek hírét  viszi.  A projekt  tehát  nem csupán egy játékos időtöltést  jelent  a 
turisták  számára,  hanem idegenforgalmat  élénkítő  hatással  is  bír.  Ha  minden jól 
alakul,  a  program  már  az  idei  szezonban  kínálható  lesz  a  térségbe  érkező 
turistáknak.

Szintén  eredményként  számolhatunk  be  arról,  hogy  a  Társulás  a  bölcsődék  és 
közoktatási  intézmények  infrastrukturális  fejlesztéséről,  valamint  közösségi 
buszok  beszerzése  támogatás  igénybevételének  részletes  feltételeiről  szóló 
pályázaton közel 35 millió Ft támogatást nyert el. A támogatásnak köszönhetően idén 



a  Játékvár  Óvodában  sor  kerül  a  nyílászárók  cseréjére,  a  kazán  cseréjére,  a 
csoportszoba  padlózatának  felújítására,  a  bejárat  akadálymentesítésére,  belső, 
tisztasági  festésre,  álmennyezet  kialakítására  és  hidegburkolásra  az  előtérben. 
Szintén  e  támogatásból  valósul  meg  a  SZOI  Arany  J.  úti  épületének  földszinti 
akadálymentesítése,  15  helyiségében  pedig  sor  kerül  a  parketta  felújítására,  a 
fűtésrendszer korszerűsítésére, a radiátorok cseréjére, a szennyvízvezeték cserére 
és az orvosi szoba kialakítására. A rönöki tagóvodában – többek között - a vizesblokk 
teljes  körű  felújítása,  fűtéskorszerűsítés  és  akadálymentesítés  valósul  meg  e 
támogatásból.  Jelenleg  a  közbeszerzési  eljárások  lefolytatása  és  a  szerződések 
megkötése utáni fázisban tart a fejlesztés megvalósítása.

A Társulás továbbra is működteti a  Szentgotthárdi Helyi Vidékfejlesztési Irodát, 
amelynek fedezete szintén egy, a Társulás által egy pályázati felhíváson elnyert cím 
viselésének jogosultsága.  Az  egyetlen fővel  működő Iroda az  elmúlt  hónapokban 
továbbra  is  közreműködött  az  Új  Magyarország  Vidékfejlesztési  Programban 
megfogalmazott vidékpolitikai, a vidéki térségek felzárkóztatását elősegítő fejlesztési 
célok  megvalósításában.  Az  Iroda  az  ÚMVP  III.  és  IV.  tengelyébe  tartozó 
intézkedésekhez  kapcsolódó  tevékenységével  is  segítette  a  vidékfejlesztésben 
érintett  helyi  szereplőket,  ugyanúgy,  mint  az  éppen  aktuális  LEADER  program 
kapcsán.

Az elért és fenntartott / működtetett eredmények mellett természetesen problémákkal 
is küzd a Társulás: a Társulás által fenntartott intézmények finanszírozása kapcsán 
komoly gondot okoz a települési hozzájárulások késedelmes teljesítése, jelenleg is 
több millió forint vár megfizetésre. A késedelmes intézményfinanszírozás azonban 
nemcsak a kistérségi községekre, de a városra is rendszeresen jellemző! A Többcélú 
Kistérségi Társulás tavaly óta - a közösen ellátott közszolgáltatások tekintetében - 
azonnali  beszedési  megbízást  (inkasszó)  alkalmazását  hajthatja  végre  a  nem 
teljesítő  önkormányzatokkal  szemben  –  reméljük,  hogy ezt  az  eljárást  nem vagy 
ritkán kell alkalmaznia a Társulásnak.

A kistérségi  ügyekkel  elsősorban  foglalkozó  Kistérségi  Iroda  és  Pénzügyi  Iroda 
Szentgotthárd szinte valamennyi intézményével (SZOI, III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium,  Játékvár  Óvoda,  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat,  Gondozási 
Központ, Móra Ferenc Városi Könyvtár, Rendelőintézet) kapcsolatos önkormányzati 
igazgatási feladatokat és a város kulturális feladataihoz kapcsolódó önkormányzati 
teendőket is ellátja. A Társulás munkaszervezetének kiadásaihoz 2009. évben 19,5 
M  Ft  +  2,5  M  Ft  támogatás  volt  lehívható.  Tisztán  és  helyenként  konkrétan  is 
kivehető, hogy a kistérségi feladatok (is) folyamatosan tovább növekednek: egyre 
több  kistérségi  önkormányzat  gondolkodik  a  közös  intézményfenntartásban, 
feladatellátásban és fejlesztésekben. Mindezekre tekintettel reméljük, hogy a 2010. 
esztendő  is  sok  feladatot  hoz  a  szentgotthárdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
számára!

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  a  beszámolót  megismerni  és  elfogadni 
szíveskedjen.



Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsában  folytatott 
tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. január 14.

                                                                                                 Dr. Gábor László
                                                                                                     irodavezető

Ellenjegyezte:
                       Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. számú melléklet

KISTÉRSÉGI VONATKOZÁSÚ PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK
A 2009. ÉVBEN

1.) A  Közösségi  pszichiátriai  ellátás  működtetéséhez  8  M  Ft,  a  Támogató 
szolgáltatás működtetéséhez pedig 7.500.000.-Ft támogatást nyert 2009. évben 
a Társulás. 

2.) A  Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  működtetésére  2009.  októberében 
sikeres  előminősítő  pályázatot  nyújtottunk  be,  majd  ennek  köszönhetően 
nyújthattuk be 2009. decemberében az újabb pályázatunkat a Jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás működtetés finanszírozására. 

3.) A 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján fejlesztési pályázatot nyújtottunk be 
a  Támogató  szolgáltatás  és  a  Pszichiátriai  ellátás  részére.  A  Támogató 
szolgáltatásnál 300.000,- forintot nyert el a Társulás a szolgálat gépkocsijának 
akadálymentesítésére,  valamit  további  200.000,-  forintot  Ft-ot  informatikai 
fejlesztésre.  A  pszichiátriai  betegek  részére  nyújtott  közösségi  ellátásnál 
250.000,- Ft-ot nyertünk informatikai fejlesztésre, eszközbeszerzésre. 

4.) A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséről, valamint 
közösségi  buszok  beszerzése  támogatás  igénybevételének  részletes 
feltételeiről szóló pályázaton 34.920.000.-Ft támogatást nyert a Társulás. 

5.) A közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására 1.618.650.-Ft támogatást nyert a 
településekből álló konzorcium. 

6.) „Szentgotthárdi  Kistérség  közcélú  foglalkoztatásához  anyag-  és 
eszközbeszerzésére”  sikeres  CÉDE  pályázatot  nyújtott  be  Szentgotthárd 
gesztorságával,  Csörötnek,  Vasszentmihály,  Rábagyarmat,  Apátistvánfalva, 
Kétvölgy, Orfalu települések Önkormányzatai. Az elnyert támogatás: 2.848.881.-
Ft.

7.) A Városi Gondozási Központ akadálymentesítésére újabb pályázatot nyújtott be 
a  Társulás  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Igazgatósághoz.  Az  igényelt 
támogatás mértéke: 10.886.483.-Ft. A pályázat elbírálás alatt áll.

8.) Pályázatot  nyújtott  be  a Társulás a TÁMOP-6.1.2/A jelű,  és az „Egészségre 
nevelés  a  SZOI  keretén  belül”  nevű  projektünkre.  Az  igényelt  támogatás 
mértéke: 10 MFt. A pályázat elbírálása folyamatban van.



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. január 27-i ülésére

Tárgy: A kisebbségek, nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, 
a további együttműködés lehetőségei.

Tisztelt Képviselő-testület!

A napirend  2006  januárjában  történt  megtárgyalásakor  hozott  4/2006.  számú  Képviselő-
testületi  határozat  2.  pontja  kimondja,  hogy a Képviselő-testület  a  nemzetiségi  és  etnikai 
kisebbségek  és  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  kapcsolatáról,  az  együttműködés 
további  lehetőségeiről  szóló beszámolót legalább négyévente megtárgyalja. Határidőként a 
2010. januári képviselő-testületi ülés volt megjelölve, ezért a napirend bekerült a Képviselő-
testület idei munkatervébe.

A jelen napirend előkészítése során figyelemmel voltunk a négy ével ezelőtt megfogalmazott 
további feladatokra is. A 4/2006.számú határozat teljes szövege így szól:

„1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  kisebbségek,  
nemzetiségek  és  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  kapcsolatáról,  a  további  
együttműködés lehetőségeiről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2. A  Képviselő-testület  a  nemzetiségi  és  etnikai  kisebbségek  és  Szentgotthárd  Város  
Önkormányzatának  kapcsolatáról,  az  együttműködés  további  lehetőségeiről  szóló 
beszámolót legalább négyévente megtárgyalja.
Határidő: legkésőbb 2010. januári testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

3. A  SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  intézményegysége  tegyen  lépéseket  egy 
szlovéniai gimnáziummal kapcsolat kialakítása irányában. Ehhez szükség esetén kérje  
a Magyarországi Szlovének Szövetsége segítségét.
Felkéri a SZOI Arany János Általános Iskola és a Széchenyi István Általános Iskola  
intézményegységét,  hogy  olyan  szlovéniai,  csak  szlovén  nyelvű  általános  iskolával  
vegyenek  fel  intézményi  kapcsolatot,  ahol  a  tanulók  ténylegesen  a  szlovén  nyelvet  
gyakorolhatják. 
Határidő: a Vörösmarty Mihály Gimnázium esetében: azonnal,

az általános iskolák esetében: folyamatos
Felelős:    a Vörösmarty Mihály Gimnázium esetében: az intézményegység vezető

az általános iskolák esetében: intézményegység vezetők

4. Meg  kell  vizsgálni  a  magyar-szlovén  és  a  magyar-német  kétnyelvű  szakképzés 
lehetőségét a III. Béla Szakképző Iskola tekintetében. A vizsgálat során tekintettel kell  
lenni  annak  költségkihatásaira  és  alaposan  vizsgálni  kell  a  kétnyelvű  képzésben 
szerezhető ismeretek gyakorlatban kamatoztatható előnyeit 
Határidő: 2006. júniusi testületi ülés
Felelős: Bedics Sándor igazgató



5. A cigány kisebbség számára meg kell vizsgálni egy iroda és közösségi élet folytatására 
alkalmas közösségi tér biztosítását önkormányzati ingatlanban.
Határidő: azonnal
Felelős:    jegyző,Műszaki Irodavezető”

A napirend előkészítése kapcsán a kisebbségi önkormányzatokhoz, kisebbségi szervezetekhez 
kérdőívet küldtünk ki, az intézményeinktől és a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettől pedig 
levélben  kértünk  adatokat,  információkat,  javaslatokat.  A  megkereséseinkre  érkezett 
válaszokból áll össze ez az előterjesztés, illetve a melléklete.

A kisebbségek szervezeteitől érkezett beszámolókból az alábbiak állapíthatók meg:

1.  A Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  véleménye  szerint  a  cigány  kisebbség  többsége 
továbbra  is  rossz  szociális  helyzetben  van.  A beszámolóban nem szerepel,  de  említésre 
méltó, hogy 2006 decembere óta a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a roma közösséget 
érintő,  veszélyeztető  szociális  és  lakhatási  krízishelyzetekre  vonatkozó  szabályzattal 
rendelkezik.  A  szabályzat  szerint  a  roma  közösség  a  krízishelyzet  elhárítására  és 
megoldásának elősegítésére vonatkozó tevékenységet végez.
A kisebbségi önkormányzat beszámolója szerint saját civil szerveződésük továbbra sincs, de 
más civil szervezet munkájában részt vesznek. A saját rendezésű programok száma évi 1 
rendezvényre  csökkent  (2006:  3  db),  a  városi  önkormányzattal  való  kapcsolatot  viszont 
kedvezőbbnek látja, mint 2006-ban. A 2006 januárjában felvetett irodahelyiség igényét 2006 
végén önkormányzatunk megoldotta. 

2.  A Német  Kisebbségi  Önkormányzat  vezetője  beszámolójából  kiderül,  hogy  a  német 
kisebbség  nagyban  hozzájárul  Szentgotthárd  (elsősorban  persze  Rábafüzes)  kulturális 
rendezvényeihez  szervezőként  vagy  fellépőként.  Amennyiben  nagyszabású  tervük 
megvalósulhat,  a  szentgotthárdi  német  kisebbség  a  szlovénekéhez  hasonló  központtal 
rendelkezhet  majd,  ami nyilván nem csak számára fontos,  hanem Szentgotthárd további 
lehetőségeit is kiszélesíti. A Német Kisebbségi Önkormányzat is kedvezőbbnek ítéli meg a 
városi  önkormányzattal  való  viszonyát,  mint  2006  januárjában.  Az  épülethasználat 
biztosítása itt is megtörtént önkormányzatunk részéről. A német kisebbség két helyi civil 
szerveződésétől, a Szentgotthárd-Rábafüzes NKÖ Tűzoltó Egységtől és a Rábafüzesi Német 
Asszonykórustól  is  kaptunk  beszámolót,  melyek  szintén  jól  példázzák  a  kisebbség 
erőfeszítéseit a közösség összetartására, kultúrája ápolására, hagyományai megőrzésére. 

3. A Szlovén Kisebbségi Önkormányzat a nemzetiség szociális helyzetének leírásakor a 2006 
januárjában született anyaghoz hasonló helyzetet rajzol elénk, kiemelve a női munkahelyek 
megszűnésének problémáját.  A 2006-os anyaghoz képest a mostani beszámoló már saját 
civil  szervezeteket  is  megnevez,  illetve  a  Vöröskereszt  mellett  már  a  Pannon  Kapu 
Kulturális  Egyesülettel  is  van  kapcsolata,  annak  két  csoportján,  az  énekkaron  és  a 
fúvósokon keresztül; a magyarországi Szlovének Szövetsége a Városi Nyugdíjas Klubbal 
ápol  kapcsolatokat,  hiszen  annak  is  számos  szlovén  nemzetiségű  tagja  van;  a  Szlovén 
Nyugdíjas  Egyesület  pedig  a  Diabétesz  Klubbal  tart  kapcsolatot.  Rendkívül  széleskörű 
kulturális élet jellemzi a helyi szlovéneket, mellyel Szentgotthárdot is gazdagítják.

Az intézményektől beérkezett beszámolókat összefoglalva az alábbiakat emeljük ki:

4.  A Játékvár  Óvoda  két  nemzetiség  (német,  szlovén)  igényeit  is  ki  tudja  elégíteni  a 
nemzetiségi  óvodai  neveléssel  kapcsolatban.  A szlovén  nemzetiségi  nevelést  segíti  az 



anyaország  által  biztosított  óvónő  jelenléte.  Mind  az  országos,  mind  a  helyi  szlovén 
kisebbségi  önkormányzat,  valamint  a  Szentgotthárdi  Német  Kisebbségi  Önkormányzat 
anyagilag  is  támogatja  a  nemzetiségi  nevelést.  A  német  nemzetiségi  óvodai  nevelést 
erősítendő céllal ez év tavaszára tervezik a szakmai kapcsolat felvételét egy közeli ausztriai 
óvodával,  míg  szlovéniai  kapcsolatokkal  már  régóta  rendelkezik  az  intézmény.  A 
kapcsolatok  kellő  intenzitással  történő  ápolásához  azonban  sokszor  hiányzik  az  anyagi 
forrás.

5.  Örvendetes,  hogy a  Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási  Intézmény intézményegységei 
továbbra is igyekeznek ápolni azokat a kapcsolatokat, melyekről 2006-ban is beszámoltak, 
bár ennek jelentős anyagi kihatása van, ami befolyásolja a kapcsolatok intenzitását, illetve 
kiterjesztését. Az igazgató célszerűnek tartaná a gimnázium lendvai középiskolával történő 
együttműködését erősíteni.
Itt  jegyezzük  meg,  hogy  egy  másik  lehetőség  a  szlovéniai  Izolával  kötött  testvérvárosi 
megállapodás alapján az ottani iskolával/iskolákkal való kapcsolatfelvétel. A testvérvárosi 
szerződés  4.  pontja  a  következőket  mondja  ki:  „A  szerződő  felek  elősegítik  a  diákok 
cserelátogatását, csereüdültetését, helytörténeti kiállítások, esetleg helyismereti vetélkedők  
tartását.  A felek  támogatják  az  iskoláik  közötti  kapcsolatok  kialakítását  és  szorosabbra  
fűzését. A sportélet területén alkalmat kívánnak teremteni a városok sportolóinak egymással  
való  megismerkedésére  és  megmérkőzésére.”  (Ezzel  a  4/2006.  számú Képviselő-testületi 
határozat 3. pontjában foglaltak is teljesülnének: „A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 
intézményegysége  tegyen  lépéseket  egy  szlovéniai  gimnáziummal  kapcsolat  kialakítása 
irányában. Ehhez szükség esetén kérje a Magyarországi Szlovének Szövetsége segítségét.
Felkéri  a  SZOI  Arany  János  Általános  Iskola  és  a  Széchenyi  István  Általános  Iskola  
intézményegységét, hogy olyan szlovéniai, csak szlovén nyelvű általános iskolával vegyenek  
fel intézményi kapcsolatot, ahol a tanulók ténylegesen a szlovén nyelvet gyakorolhatják.”)
Az intézményben jelenleg a két általános iskolában és a gimnáziumban is folyik nemzetiségi 
szlovén  nyelv  oktatása.  A  szakos  ellátottság  megfelelő  a  tantárgyból,  a  nyelvi  órák 
megfelelő  szakmai  színvonalon  történő  biztosításához  a  szükséges  személyi  feltételek 
rendelkezésre állnak.
A SZOI Általános Iskolájában nemzetiségi nyelvként emelt óraszámban (heti öt óra), illetve 
szakköri  keretek között,  csatlakozó órában (heti  két  óra)  van lehetőség a  szlovén nyelv 
tanulására. Az első osztályban, ebben a tanévben, hosszú évek után sikerült újra elindítani a 
nemzetiségi szlovén nyelvi csoportot.
A gimnáziumban a legtöbb tanuló esetében nemzetiségi nyelvként folyik a szlovén nyelv 
tanítása. A szlovén nyelvet tanulni kívánó diákok száma sajnos évek óta nagyon alacsony, 
bár az utóbbi néhány évben a gimnáziumban némileg emelkedett a tanulók száma.

6.  A III.  Béla Szakképző Iskola „terepszemlék” tartásával megkezdte az előkészületeket a 
kétnyelvű  szakképzés  bevezetésének  előkészítése,  illetve  vizsgálata  kapcsán,  annak 
elindítását azonban rövidtávon nem látja kivitelezhetőnek.

7.  A  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  együttműködési  megállapodást  kötött  a  Szlovén 
Kisebbségi Önkormányzattal és a Német Kisebbségi Önkormányzattal, velük közösen indult 
el pályázatokon, illetve tervezi azt  a jövőben, egyedül a cigány kisebbséggel nincs még 
formális kapcsolata, de a rájuk vonatkozó irodalmat gyűjti és szolgáltatja. A 2006. januári 
beszámolóhoz képest változás, hogy 2007 januárja óta együttműködési megállapodása van a 
jennersdorfi könyvtárral, azóta már több közös rendezvényt szerveztek mindkét városban. 
Idén  egy  pályázat  keretében  nemzetiségi  olvasótábort  terveznek  a  rábafüzesi 
fiókkönyvtárban.  Szlovéniával,  Muraszombattal  és  Lendvával  továbbra  is  igen  jó  a 



kapcsolat. Idén tervezi a Könyvtár olyan interaktív honlap létrehozását, amely németül és 
szlovénul is tartalmazza a legfontosabb információkat.

8. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvényein, csoportjain keresztül kapcsolódik a 
nemzetiségek kulturális életébe, illetve ahhoz színteret, technikai segítséget biztosít.
Az  Önkormányzat  és  az  Egyesület  között  létrejött  együttműködési  megállapodás  2.1.5. 
pontjának 2. mondata így szól: „Szorosabb kapcsolatot épít ki a nemzetiségi szervezetekkel  
a  nemzetiségi  kultúra  megőrzése  érdekében.”  A  megállapodás  2.1.6.  pontjának  5. 
franciabekezdése szerint  az Egyesület  feladata:  „Kulturális találkozók szervezése a helyi  
intézmények, civil szervezetek,  az itt élő nemzetiségek, valamint a testvérvárosi csoportok 
bevonásával;” Ugyanezen pont 8. franciabekezdése szerint feladata még az Egyesületnek: 
„Szoros  együttműködés  az  idegenforgalmat  szervezőkkel,  a  városi  civil  szervezetekkel,  
intézményekkel,  vállalkozókkal,  a  kistérség  önkormányzataival,  ausztriai  és  szlovéniai  
kulturális szervezetekkel, a kisebbségi szervezetekkel, a szomszédos kistérségekkel.”

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  kisebbségek, nemzetiségek 
és  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  kapcsolatáról,  a  további  együttműködés 
lehetőségeiről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége Oktatási Intézmény igazgatóját, hogy kezdeményezze kapcsolatok kialakítását 
Szentgotthárd  szlovéniai  testvérvárosa,  Izola  iskoláival  a  diákok  cserelátogatásának, 
csereüdültetésének, vetélkedőinek 2011. évtől történő megszervezésére.

Határidő konkrét programok együttes kidolgozására: 2011. február 28.
Felelős:   Pénzes Tibor igazgató

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elviekben  támogatja  a 
magyar-szlovén  és  a  magyar-német  kétnyelvű  szakképzés  bevezetését  a  III.  Béla 
Szakképző Iskola és Kollégium intézményben. Ennek kapcsán felkéri az iskola igazgatóját 
a helyi pedagógiai programtervezetek kidolgozására, ezzel párhuzamosan költségelemzés 
készítésére  és egy felmérés elvégzésére arról,  hogy az így megszerezhető képzéseket  a 
gyakorlatban hogyan lehet hasznosítani.

Határidő: 2011. január 31.
Felelős:   Bedics Sándor igazgató

Szentgotthárd, 2010. január 18.

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzés:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



Melléklet

A kisebbség becsült létszáma Szentgotthárdon
18 év alattiak (fő) aktív korúak (fő) nyugdíjasok (fő)

cigány 50 250 50
német 70 120 78
szlovén 220 349 231

2006 januárjában becsült létszámok
18 év alattiak (fő) aktív korúak (fő) nyugdíjasok (fő)

cigány 150 215 75
német 70 120 60
szlovén 160 200 180

A fenti, becsült adatokat a kisebbségi önkormányzatok vezetőitől kaptuk 2010 januárjában, 
illetve 2006 januárjában.

1.) Cigány kisebbség

1.1. Szentgotthárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
(Elnök: Samu Csaba)

A napirend 2006-ban történt megtárgyalásakor hozott 4/2006. számú Képviselő-testületi 
határozat 5. pontja kimondja:
„A cigány kisebbség számára meg kell vizsgálni egy iroda és közösségi élet folytatására  
alkalmas közösségi tér biztosítását önkormányzati ingatlanban.”
E határozat végrehajtása 2006 végén megtörtént, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 
Rákóczi u. 5. számú épület alagsorában kapott egy önkormányzati tulajdonú helyiséget, 
ahol berendezhette irodáját.

1.1.1.  A  kisebbséghez  tartozók  szociális  helyzetének  rövid  leírása: A beszámoló  szerint 
hátrányos helyzetben van a cigány lakosság 2/3-a, mert alacsonyak a munkabérek. 90-
100,- e/Ft az aktív dolgozók bére, és egyre nagyobbak a rezsiköltségek (villany, lakbér, 
vízdíj, fűtés). Hónapról hónapra élnek, de a hónap utolsó hete kritikus. Ezért hátrányos 
helyzetbe kerülnek a családok.

1.1.2. Hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényeik megnevezése, időpontja:
Roma Közösségi  Sportnap  július  hónapban  a  kisebbségi  önkormányzat  rendezésében, 
250,- e/Ft-os költséggel.

1.1.3.  A kisebbség helyi civil szervezetei és az azokkal való kapcsolatának rövid értékelése: 
Nincs helyi civil szervezetük.

1.1.4.  Kapcsolatuk a város más civil szervezeteivel: Megállapodásuk van a Polgárőrséggel, 
akik  folyamatosan  figyelemmel  tartják  az  irodahelyiségüket,  nehogy betörés  történjen, 
illetve a kisebbségi önkormányzat támogatja a Polgárőrséget ruházattal.



1.1.5.  A  civil  szervezetekkel  való  kapcsolat  jövőbeni  erősítésére  javaslatok: Több  anyagi 
forrásra  lenne  szükség  az  önfejlesztéshez,  az  autó  fenntartásához,  árvízvédelmi 
segítséghez. „És nagyobb hatalma lenne.”

1.1.6.  Kapcsolatuk  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatával  illetve  szentgotthárdi  
önkormányzati vagy kistérségi intézményekkel (rövid értékelés):
Nincs  probléma a kapcsolattal,  csak egy  2008-as  (a  beszámoló készítője  2007-est  írt)  
döntés  nem  valósult  még  meg:  a  Képviselő-testület  megszavazta  az  irodahelyiségek 
felújítását, korszerűsítését, ami 300,- e/Ft-ba került, de ennek finanszírozása nem történt 
meg.

1.1.7.  2006 januárjától a mai napig  az előző pont szerinti együttműködés, kapcsolattartás 
terén elért legfontosabb eredmények:
--

1.1.8. A kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok, a Szentgotthárd Város Önkormányzatával  
való együttműködésnek további, jövőbeni lehetőségei:
--

1.1.9. Egyéb eredményeik (kiadványok megjelentetése, bel- és külföldi elismerések, egyéb bel-  
és külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása stb.):
Nincs.

1.1.10. Jövőbeni terveik (feladatok végrehajtása, rendezvények stb.):
A Roma Közösségi Sportnapot szeretnék minden évben megrendezni. Sokkal nagyobb 
támogatást várnak el az Önkormányzattól. Szeretnék fejleszteni a „számítástechnikát” (a 
számítástechnikai ismeretüket vagy az informatikai eszközeiket?) és a német nyelvtudást, 
hogy könnyebb legyen megtartani  a  munkahelyeket,  illetve  szerezni  azt  a  biztos  jövő 
érdekében.

2.) Német kisebbség

2.1. Szentgotthárdi Német Kisebbségi Önkormányzat:
(Elnök: Paukovits Helmut)

2.1.1.  A  kisebbséghez  tartozók  szociális  helyzetének  rövid  leírása: A városrész  lakóinak 
helyzetétől  nem  tér  el.  Fiatalok  tartós  munkanélküliek,  a  középkorosztály  ausztriai 
idénymunkából él, illetve szerez jövedelem-kiegészítést, a nyugdíjasok a vagyontalanok 
életét élik.

2.1.2. Hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényeik megnevezése, időpontja: 
- Sportegyesület nem működik.
- A rábafüzesi asszonykórus minden rendezvényen fellép (falunap stb.).

2.1.3. A kisebbség helyi civil szervezetei és az azokkal való kapcsolatának rövid értékelése: 
- A rábafüzesi asszonykórus Unger Magdolna tanárnő vezetésével 33 éve őrzi a német 

kisebbségi, „hianz” kultúrát bel- és külföldön egyaránt.
- A tűzoltó egység 2009. augusztus 15-én alakult.



2.1.4. Kapcsolatuk a város más civil szervezeteivel: 
A Rábafüzesért  Egyesület  5  éves,  de  csak  2009-ben  éledt  fel.  2009-ben  75,-  e/Ft-tal 
támogatta rendezvényeit a kisebbségi önkormányzat.

2.1.5. A civil szervezetekkel való kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok: 
A városrész rendezvényeinek felosztása pályázati lehetőségek szerint. A városrészt átfogó 
rendezvények az egyesület szervezésében, a kisebbségeket érintő rendezvények a Német 
Kisebbségi Önkormányzat szervezésében valósuljanak meg.

2.1.6.  Kapcsolatuk  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatával  illetve  szentgotthárdi  
önkormányzati vagy kistérségi intézményekkel (rövid értékelés):
A városi önkormányzattal az együttműködés jónak mondható, és felhőtlen a kapcsolat a 
napi munkavégzésben.

2.1.7. 2006 januárjától a mai napig  az előző pont szerinti együttműködés, kapcsolattartás 
terén elért legfontosabb eredmények:
A Német  Kisebbségi  Önkormányzat  rendezvényein  több  városi  elöljáró  részt  vesz.  A 
városi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal támogatja a kisebbség törekvését.

2.1.8. A kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok, a Szentgotthárd Város Önkormányzatával  
való együttműködésnek további, jövőbeni lehetőségei:
- Az elérhető legjobb a viszony a városi és a Német Kisebbségi Önkormányzat között.
-  A partnertelepülések  bővítése  és  a  velük  való  kapcsolattartás  terén  mélyülhetne  az 

együttműködés.

2.1.9. Egyéb eredményeik (kiadványok megjelentetése, bel- és külföldi elismerések, egyéb bel-  
és külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása stb.):
- Németországi külképviseletekkel kapcsolat a honismereti múzeum által (pl. Chile).
- Múzeumi kapcsolat Sziget és Alsóőr településekkel.
- Osztrák kapcsolatok felújítása.

2.1.10. Jövőbeni terveik (feladatok végrehajtása, rendezvények stb.):
A multifunkcionális közösségi hely kialakításának előkészítése és megvalósítása.

2.2. Szentgotthárd-Rábafüzes NKÖ Tűzoltó Egység:
(Vezető: Paukovits Helmut)

2.2.1. A kisebbséghez tartozók szociális helyzetének rövid leírása:
U.a., mint 2.1.1-nél.

2.2.2. Hagyományőrző, kulturális vagy sport rendezvényeik megnevezése, időpontja:
U.a., mint 2.1.2-nél.

2.2.3. A helyi kisebbségi önkormányzattal való kapcsolatának rövid értékelése:
A NKÖ keretén belül működik a tűzoltó egység (nem egyesület). A közreműködésével jöttek 
létre a feltételek (eszközök, felszerelés, működés). A NKÖ kapcsolatán keresztül építi ki az 
egység a hosszútávú kapcsolatait.

2.2.4. A kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok:



Anyagi  helyzeten  kívül  a  személyi  feltételek  megerősítése  (továbbképzés,  a  nyelvtudás 
fejlesztése).

2.2.5. Kapcsolatuk a város más civil szervezeteivel:
Az NKÖ ÖTE a városrészi tűzoltóegységekkel és az azokat összefogó Szentgotthárd Városi 
ÖTE-vel,  a  Farkasfa  Jövőjéért  Egyesülettel,  a  Rábafüzesért  Egyesülettel  és  a  Jakabházi 
Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel van szoros kapcsolatban.

2.2.6. A civil szervezetekkel való kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok:
A városrész rendezvényeinek felosztása pályázati lehetőségek alapján. Az együttműködések 
kölcsönös előnyök alapján szerződésekbe foglalva és a pályázati források közös kiaknázása.

2.2.7. Kapcsolatuk Szentgotthárd Város Önkormányzatával illetve szentgotthárdi önkormányzati  
vagy kistérségi intézményekkel (rövid értékelés):
U.a., mint a 2.1.6-ban.

2.2.8. 2006 januárjától a mai napig  az előző pont szerinti együttműködés, kapcsolattartás terén  
elért legfontosabb eredmények:
- Együttműködési megállapodás Szentgotthárd ÖTE-vel, Rábakeresztúr ÖTE-vel.
- Előkészítés alatt a megállapodás a körmendi hivatásos állami tűzoltók és a partner osztrák 

tűzoltók és az NKÖ ÖTE között (2010. 01. 18.).

2.2.9.  A kapcsolat  jövőbeni  erősítésére javaslatok,  a  Szentgotthárd Város Önkormányzatával  
való együttműködésnek további, jövőbeni lehetőségei:
Az NKÖ ÖTE koordinációjával létrejönne a partner osztrák tűzoltók és a körmendi állami 
hivatásos tűzoltóság közti közreműködés és együttműködési megállapodás, ezt követően az 
együttműködés területét a Szentgotthárdi kistérség területére szeretnék kiterjeszteni.

2.2.10. Egyéb eredményeik (kiadványok megjelentetése, bel- és külföldi elismerések, egyéb bel-  
és külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása stb.):
- Működő külkapcsolat a németországi Aachen város tűzoltóságával,
- működő kapcsolat heiligenkreuzi tűzoltókkal,
- működő kapcsolat Güssing önkéntes tűzoltóságával,
- Güssing  járás  rábafüzesi  és  nemesmedvesi  határszakaszokat  összekötő 

szakaszparancsnoksággal kapcsolattartás,
- kapcsolat felvétele a körmendi hivatásos tűzoltókkal.

2.2.11. Jövőbeni terveik (feladatok végrehajtása, rendezvények stb.):
- Együttműködési megállapodások megkötése az előző pontban említettek szerint.
-  Az  Aachen-i  parancsnokság  által  átadott  eszközökön  lefolytatott  kiképzés  és  közös 
tűzoltósági  gyakorlat  megtartása  a  körmendi  tűzoltók  vezetésével,  az  osztrák  partner 
tűzoltókkal (erdőtűz szimuláció) – koordinátor: NKÖ ÖTE.

2.3. Rábafüzesi Német Asszonykórus:
(Vezető: Unger Magdolna)

2.2.1. A kisebbséghez tartozók szociális helyzetének rövid leírása:
Ugyan olyan, mint a település többi lakosának a helyzete.



2.2.2. Hagyományőrző, kulturális vagy sport rendezvényeik megnevezése, időpontja:
Az énekkarnak saját szervezésű nyilvános rendezvénye csak a 20., 25., 30. évfordulóján volt. 
De  a  kórus  fellépett  minden  rábafüzesi  programon,  falunapokon,  idősek  napján, 
Heimatmuseum avatásán (2008), tűzoltórendezvényen, kitelepítésre megemlékezésen (2009), 
a  határnyitás  20.  évfordulóján  (2009.  10.  23.),  Szentgotthárdi  Adventi  Napok  Német 
Karácsonyán (2009), illetve a korábbi évtizedekben számtalan kultúrházi rendezvényen.

2.2.3. A helyi kisebbségi önkormányzattal való kapcsolatának rövid értékelése:
A Német  Kisebbségi  Önkormányzat  a  „védőszárnyai”  alá  vette,  csak így adatott  meg az 
énekkar fennmaradásának lehetősége. Mindig is intenzív volt az együttműködés, és most is 
az. Minden kérdésben kikéri a kisebbségi önkormányzat a véleményüket, és az énekkar is 
fordulhat a kisebbségi önkormányzathoz. A kisebbségi önkormányzat támogatta az énekkar 2 
CD-jének a kiadását (2000, 2005), időnként hozzájárul a benzinköltséghez, hogy a csoport 
külső  tagjait  próbákra  szállíthassák,  illetve  gondoskodik  arról,  hogy  a  megyei  német 
rendezvényekre eljusson az Asszonykórus.

2.2.4. A kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok:
Ez leginkább az anyagi helyzet és az abból adódó lehetőségek függvénye. A személyi 
feltételek adottak és megfelelőek. Az eddigiek szerint folytatják tovább az együttműködést.

2.2.5. Kapcsolatuk a város más civil szervezeteivel:
-  Részt  vesz  az  Asszonykórus  a  Rábafüzesért  Egyesület  tevékenységében,  tagja  az 

egyesületnek.
- Jó a kapcsolat a helyi Vöröskereszttel.
- Az énekkar vezetője tagja a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesületnek (felléptek az 

egyesület 10. évfordulóján).

2.2.6. A civil szervezetekkel való kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok:
Készen állnak a kapcsolatok erősítésére.

2.2.7. Kapcsolatuk Szentgotthárd Város Önkormányzatával illetve szentgotthárdi önkormányzati  
vagy kistérségi intézményekkel (rövid értékelés):
- 1996-ban támogatást kaptak a városi önkormányzattól harmonika-vásárlásra.
- Elnyerte az Asszonykórus a Szentgotthárd Városért kitüntetést 1996-ban.
-  2005. szeptember 1-jéig a Művelődés Háza és Színház csoportja volt  az Asszonykórus, 

azóta a Német Kisebbségi Önkormányzat „keretében” működik.
- Kistérségi kulturális rendezvényekre meghívást kapnak.
-  Az  Asszonykórus  nem  egyesület,  így  közvetlen  munkakapcsolatban  nincs  az 

Önkormányzattal.

2.2.8. 2006 januárjától a mai napig  az előző pont szerinti együttműködés, kapcsolattartás terén  
elért legfontosabb eredmények:
Meghívják a kórust a kulturális rendezvényekre.

2.2.9.  A kapcsolat  jövőbeni  erősítésére javaslatok,  a  Szentgotthárd Város Önkormányzatával  
való együttműködésnek további, jövőbeni lehetőségei:
-  A város  és  a  városrészek  kulturális  együttműködése  a  szétesettség  benyomását  kelti. 

Mindenki a saját útját járja, összetartó kapocs nem fedezhető fel.



-  Rábafüzes  városrész  kulturális  élete  az  intézmények  bezárása  óta  most  kezd  éledezni. 
Vannak civil  kezdeményezések,  így  az  utóbbi  2  évben figyelemre  méltó  rendezvények 
voltak itt. A vezetőket, képviselőket szívesen várják ezekre.

2.2.10. Egyéb eredményeik (kiadványok megjelentetése, bel- és külföldi elismerések, egyéb bel-  
és külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása stb.):
-  Büszkék arra,  hogy 33 éven át  együtt tudtak maradni,  és hogy sikerült  tenni valamit a 

kivesző „hienc” kultúra megőrzéséért.
-  Ismert  lett  az  Asszonykórus a  határmenti  régióban a határ  mindkét oldalán,  sok helyre 

hívják fellépésre.
- Részt vehettek a németek országos gáláján 2001-ben.
- 2 CD-t adtak ki támogatói segítségével.
Kitüntetések:
- az Asszonykórus: Szentgotthárd Városért (1996),
-  Unger  Edit  harmonika-kísérő:  Pável  Ágoston  Emlékplakett  (1997),  Vas  Megye 

Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozat (2003),
- Cseri Lászlóné: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozat (2002),
- Unger Magdolna karvezető: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozat 

(2003).

2.2.11. Jövőbeni terveik (feladatok végrehajtása, rendezvények stb.):
Folytatják az éneklést.

3.) Szlovén kisebbség

3.1. Szentgotthárdi Szlovén Kisebbségi Önkormányzat:
(Elnök: Nagy Józsefné)

3.1.1. A kisebbséghez tartozók szociális helyzetének rövid leírása: Jellemző a munkanélküliek 
számának  növekedése,  különösen  a  női  munkahelyek  megszűnése  érinti  a  szlovén 
családokat.  A  szlovén  családok,  egyének  lakhatási  körülményei  jónak,  illetve 
elfogadhatónak  mondhatók,  hajléktalanról  vagy  rendkívül  rossz  körülmények  között 
élőről nincs tudomásuk. Nyaralásra, pihenésre a legtöbb szlovén család nem tud anyagi 
forrást biztosítani.

3.1.2. Hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényeik megnevezése, időpontja:
Anyanyelvű  hitélet  biztosítása:  havi  rendszerességgel  szlovén  nyelvű  szentmise  a 
szentgotthárdi  templomban  a  kisebbségi  önkormányzat  kezdeményezésére  és 
szervezésében.
Február: Farsangi vigasság szlovén módra.
Március 8.: Nőnapi program szlovén színjátszó csoportok előadásaival.
Április:  Húsvéti  játszóház;  tavaszi  népszokások  bemutatása,  szlovén  dalok,  versek 
tanulása, gyakorlása.
Nemzetközi  futballtorna  –  2009.  augusztus  –  Hétház  Öregfiúk  csapatával  (szlovén és 
vajdasági csapatok részvételével).
100  éves  a  vajdasági  Tóthfalu  –  látogatás,  köszöntés,  könyvajándékok  az  oktatási 
intézményeknek (2009-ben).
Szeptember 9.: Zarándokút Szlovéniába – Mária kegyhelyek felkeresése – hagyománnyá 
kívánják tenni.



December 11.: Karácsonyi játszóház.
December 13.: Idősek Karácsonya: szlovén kultúrcsoportok és a Városi Nyugdíjas Klub 
fellépésével (Rozmaring tánccsoport).
December 20.: Karácsonyi hangverseny.
A rábakethelyi adventi hangverseny és a december 6-i Idősek Karácsonya programjaiban 
való közreműködés.

3.1.3. A kisebbség helyi civil szervezetei és az azokkal való kapcsolatának rövid értékelése: 
- Hétház Öregfiúk: közös programok, sportrendezvény.
- Nyugdíjas egyesületek (szlovén, városi): támogatás, közös programok.
-  Magyarországi  Szlovének  Szövetsége:  együttműködés  az  Oktatási  Vegyesbizottság 

munkájában, közös programok szervezése.

3.1.4. Kapcsolatuk a város más civil szervezeteivel: 
- Szentgotthárd Város Énekkara
- Szentgotthárd Város Fúvószenekara
- Vöröskereszt

3.1.5. A civil szervezetekkel való kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok:
A hagyományos kapcsolatokat szeretnék ápolni, fenntartani.

3.1.6.  Kapcsolatuk  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatával  illetve  szentgotthárdi  
önkormányzati vagy kistérségi intézményekkel (rövid értékelés):
A kisebbség kérdéseinek tárgyalása okán egyeztetések.

3.1.7.  2006 januárjától a mai napig  az előző pont szerinti együttműködés, kapcsolattartás 
terén elért legfontosabb eredmények:
Rábatótfalusi tagóvoda fenntartásának megmaradása.

3.1.8.  A kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok, a zentgotthárd Város Önkormányzatával  
való együttműködésnek további, jövőbeni lehetőségei:
--

3.1.9. Egyéb eredményeik (kiadványok megjelentetése, bel- és külföldi elismerések, egyéb bel-  
és külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása stb.):
- Szlovén nyelvű szentmise liturgiáját rögzítő imakönyv.
- Szlovén nap április 2-án >>> 9 első osztályos tanuló tanul szlovént
Kapcsolat:
- a Muraszombati püspökséggel,
- Turnišče települési közösségével,
- a vajdasági Tóthfaluval.

3.1.10. Jövőbeni terveik (feladatok végrehajtása, rendezvények stb.):
- A hagyományos rendezvényeik megtartása.
-  Anyagi  erőforrások (pályázati  lehetőségek)  függvényében tudnak újabb programokat 

létrehozni.
- Szlovén óvodai nevelés
- Általános és középiskoláinkban a szlovén nyelv tanulásának maradéktalan biztosításáért 

szállnak síkra.



3.2. Magyarországi Szlovének Szövetsége:
(Elnök: Hirnök József)

3.2.1. A kisebbséghez tartozók szociális helyzetének rövid leírása:
A Szentgotthárdon élő szlovén nemzetiségi lakosok szociális helyzete hasonló a városban élő 
magyar  többség  helyzetével.  A  fő  problémát  az  egyedülálló  nyugdíjas  emberek  napi 
megélhetése és a munkanélküliség jelenti.

3.2.2. Hagyományőrző, kulturális vagy sport rendezvényeik megnevezése, időpontja:
- A dal nem ismer határokat ( június),
- 9. Nemzetközi Művésztelep (augusztus),
- a  Szlovén Szövetség fennállásának 20. évfordulója (október),
- Nemzetközi Kerékpártúra (szeptember).

3.2.3. A helyi kisebbségi önkormányzattal való kapcsolatának rövid értékelése:
Nagyon  jó  a  kapcsolatuk  a  helyi  szlovén  kisebbségi  önkormányzattal,  hiszen  közösek  a 
céljaik,  ez  pedig  a  szlovén  nyelv  és  kultúra  megőrzése.  Ennek  érdekében  közös 
rendezvényeket is szerveznek.

3.2.4. A kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok:
Még több közös kezdeményezés és rendezvény a nemzetiség érdekében.

3.2.5. Kapcsolatuk a város más civil szervezeteivel:
Alkalomszerű  a  kapcsolat.  Legintenzívebb  kapcsolatuk  a  Szentgotthárdi  Nyugdíjas 
Egyesülettel van, mivel annak szlovén nemzetiségi tagjai is vannak.

3.2.6. A civil szervezetekkel való kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok:
Megfelelőek az eddigi kapcsolatok.

3.2.7. Kapcsolatuk Szentgotthárd Város Önkormányzatával illetve szentgotthárdi önkormányzati  
vagy kistérségi intézményekkel (rövid értékelés):
Példaértékű,  hiszen  a  város  részéről  minden lehetőséget  és  segítséget  megkapnak céljaik 
eléréséhez. Egyetlen esetet említ kivételnek („a szlovén tanárnő „kirúgása”).

3.2.8. 2006 januárjától a mai napig  az előző pont szerinti együttműködés, kapcsolattartás terén  
elért legfontosabb eredmények:
A Szlovén Szövetség programjai szerves részei a város kulturális életének, s ezeket a város 
lakói kedvezően fogadják.

3.2.9.  A kapcsolat  jövőbeni  erősítésére javaslatok,  a  Szentgotthárd Város Önkormányzatával  
való együttműködésnek további, jövőbeni lehetőségei:
A Szentgotthárdon élő szlovéneket érintő kérdésekben a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 
mellett – véleményük szerint – célszerű lenne a Szlovén Szövetség véleményét is kikérni.

3.2.10. Egyéb eredményeik (kiadványok megjelentetése, bel- és külföldi elismerések, egyéb bel-  
és külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása stb.):
- Az újság (Porabje) rendszeres megjelenése mellett számos kiadványt, könyvet jelentettek 
meg.
- Számos külföldi és belföldi elismerésben volt részük.



- Kapcsolataik belföldön és külföldön is kiterjedtek és szinte megszámlálhatatlanok.

3.2.11. Jövőbeni terveik (feladatok végrehajtása, rendezvények stb.):
-  Szeretnék  az  eddig  kialakított  intézményrendszerüket  minél  eredményesebben 
működtetni, számítva a város segítségére is.
-  Tervezik  egy  „Nemzetközi  Galéria”  létrehozását  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának segítségével.

3.3. Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület:
(Elnök: Szvétecz Zoltánné)

3.3.1. A kisebbséghez tartozók szociális helyzetének rövid leírása:
Az Egyesület szentgotthárdi-rábatótfalusi tagsága elfogadható élet- és anyagi körülmények 
között, családi szeretetben él, annak ellenére, hogy zöme özvegy vagy egyedülálló.

3.3.2. Hagyományőrző, kulturális vagy sport rendezvényeik megnevezése, időpontja:
- Farsangi karnevál (2010. 02. 14.)
- Zarándokút Muravidéken (2010. 05. 24.)
- Baráti találkozó Kétvölgy-Ritkaháza lakóival – kulturális program, gasztronómiai műhely 

bemutató, falunézés (2010. 08. 29.)
- Karácsonyi díszek készítése, egészségügyi program, közgyűlés, óév búcsúztató (2010. 11. 

21.)

3.3.3. A helyi kisebbségi önkormányzattal való kapcsolatának rövid értékelése:
Szentgotthárd-Rábatótfalu Szlovén Kisebbségi Önkormányzatával nagyon jó a kapcsolatuk, a 
kisebbségi önkormányzat rendezvényeit rendszeresen látogatják. A kisebbségi önkormányzat 
az Egyesület karácsonyi, év végi rendezvényét évek óta anyagilag is támogatja, az Egyesület 
pedig  aktív  közreműködéssel  (helyi  ételspecialitások  készítése,  közönségszervezés, 
asszonykórus szereplése) viszonozza mindezt.

3.3.4. A kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok:
--

3.3.5. Kapcsolatuk a város más civil szervezeteivel:
-  A  Diabétesz  Klub  Bartakovics  Ferenc  úr  irányításával  minden  évben  egészségügyi 

méréseket végez az Egyesület tagságánál, és segít ennek feltételeinek biztosításában.
-  Az Egyesület  megalakításánál  a  Magyarországi  Szlovének Szövetsége  bábáskodott,  így 

1996 óta  szinte  saját  szervezeteként  segíti  az  Egyesület  munkáját  rendezvények,  egyéb 
feladatok szervezésében, intézésében, pályázatok írásában és anyagilag.

- Az Egyesület elsősorban az anyaországi nyugdíjas egyesületekkel tart élő kapcsolatot, akik 
segítenek a szlovéniai zarándokutak szervezésében. Ezekkel a szlovén szervezetekkel részt 
vesznek egymás rendezvényein, vendégszereplésekkel színesítik egymás programjait.

3.3.6. A civil szervezetekkel való kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok:
--

3.3.7. Kapcsolatuk Szentgotthárd Város Önkormányzatával illetve szentgotthárdi önkormányzati  
vagy kistérségi intézményekkel (rövid értékelés):



Azon kívül, hogy az Önkormányzat az előző években anyagi támogatást nyújtott az 
Egyesület tagjainak karácsonyi megajándékozásához, igazán nincs.

3.3.8.  2006 januárjától a mai napig  az előző pont szerinti  együttműködés, kapcsolattartás 
terén elért legfontosabb eredmények:
--

3.3.9.  A kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok, a Szentgotthárd Város Önkormányzatával  
való együttműködésnek további, jövőbeni lehetőségei:
--

3.3.10. Egyéb eredményeik (kiadványok megjelentetése, bel- és külföldi elismerések, egyéb bel-  
és külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása stb.):
Kapcsolat  kiépítése  a  muraszombati,  Moravske  Toplice-i  és  Puconci  Nyugdíjas 
Egyesülettel.

3.3.11. Jövőbeni terveik (feladatok végrehajtása, rendezvények stb.):
Az Egyesület évente tart közgyűlést, amikor a tagság kifejti véleményét arra vonatkozóan 
is, hogy évente 4 nagyobb rendezvény számukra nagyon ideális. Ezek célja továbbra is a 
hagyományőrzés,  a  katolikus  hit  érvényesítése,  szórakozás,  ismeretszerzés, 
egészségmegőrzés,  az  ajándékozás  öröme,  az  anyanyelv,  a  kulturális,  gasztronómiai 
értékek és népi mesterségek ápolása, átadása és megőrzése.

Az intézmények beszámolói:

4. Játékvár Óvoda:

4.1. A nemzetiségi óvodai nevelés a 2006-2009-ig terjedő időszakban:
Az óvoda abban a szerencsés helyzetben van, hogy két nemzetiség (a német és a szlovén) 
igényeit tudja kielégíteni a nemzetiségi óvodai neveléssel kapcsolatban.

4.2. A gyermeklétszámok alakulása:

nevelési 
évek

Kossuth u. 14. Tótfalusi u. 
145.

német szlovén szlovén
összesen

2006/2007 22 fő 25 fő 17 fő 64 fő
2007/2008 23 fő 23 fő 16 fő 62 fő
2008/2009 25 fő 26 fő 11 fő 62 fő
2009/2010 23 fő 22 fő 10 fő 55 fő

2009. október 1-jei adatok!

4.3. A közoktatási törvényben rögzített személyi feltételeknek való megfelelés:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (3) bekezdése értelmében, ha az 
óvodai  nevelés  nyelve  a  nemzeti  kisebbség  nyelve,  pedagógus  munkakörben  az 
alkalmazható,  aki nemzetiségi óvodapedagógus oklevéllel  rendelkezik.  E feltételnek az 
Óvoda sajnos nem tud maradéktalanul eleget tenni, mert az óvóképzésben nincs szlovén 
nemzetiségi óvodapedagógus képzés.



Személyi feltételek:
nemzetiségi 

nyelv/csoport
az óvodapedagógusok

létszáma szükséges végzettsége

Kossuth 
L. u.

német 2 fő
Mindkét óvónő rendelkezik német 
nemzetiségi óvodapedagógusi 
szakdiplomával

szlovén 2 fő 1 óvónő szlovén nyelvtanári diplomával
1 óvónő óvodapedagógusi végzettséggel

Tótfalusi 
u. szlovén 2 fő 1 óvónő szlovén nyelvtanári diplomával

1 óvónő óvodapedagógusi végzettséggel

4.4. A nemzetiségek és az intézmény kapcsolata:
-  A szlovén  nemzetiségi  nevelést,  annak  eredményességét  segíti  az  anyaország  által 

szervezett,  biztosított  heti  1-1  napos,  anyaországbeli  óvónő  jelenléte  mindkét 
csoportban.

-  A szlovén  anyanyelvű  óvónő  mindkét  csoportban  hetente  egy  teljes  napot  tölt  el  a 
gyermekekkel, pedagógiai, nevelőmunkája tartalmában igazodva a csoportok fejlesztési 
terveihez.

-  Mindkét  óvónő  rendszeresen  vesz  részt  a  nemzetiség  rendezvényein  (szakmai, 
kulturális), továbbképzésein.

- A kisebbségi önkormányzat által szervezett programokon elsősorban a Tótfalusi utcai 
csoport, de szentgotthárdi helyszínű szervezésű rendezvényen a Kossuth utcai csoport is 
részt vesz.

- Úgy az országos, mint a helyi szlovén kisebbségi önkormányzat anyagilag is támogatja a 
szlovén nemzetiségi nevelést végző kollégák munkáját.

-  A Német  Kisebbségi  Önkormányzattal  való  együttműködés  elsősorban  az  évenkénti 
anyagi támogatásban nyilvánul meg, de a fiatal kollégák részt vesznek időnként a helyi, 
illetve a megyei kisebbségi önkormányzat programjain.

-  A német  nemzetiségi  óvodai  nevelést  erősítendő céllal  tervezik  a  szakmai  kapcsolat 
felvételét egy közeli ausztriai óvodával, ebben sokat segít Bauer László képviselő úr. 
Reményeik szerint a terv ez év tavaszán realizálódik, s akkor évente egy-két napon a 
gyermekcsoportok is cserelátogatáson vehetnének részt egymás óvodáiban.

-  A német  nemzetiségi  óvodai  csoport  gyermekeivel  kérésre  szívesen  vesznek  részt 
rendezvényeken,  ahol  lehetőség  nyílik  munkájuk  eredményeit  a  nemzetiség  nyelvén 
prezentálni.

Minden együttműködés akkor hatékony igazán, ha annak fenntartásához, működtetéséhez 
mindkét fél megfelelő forrásokkal bír. Ezek a források az óvoda részéről kimerülnek az 
emberi és szakmai erőforrásokban, de hiányoznak bizonyos mértékű (nem magas) anyagi 
források (pl. a cserelátogatásokra, reprezentációkra).

5.  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény:

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben jelenleg a két általános iskolában és 
a gimnáziumban is folyik nemzetiségi szlovén nyelv oktatása különböző keretek között. A 
szakos ellátottság megfelelő a tantárgyból, a nyelvi órák megfelelő szakmai színvonalon 
történő biztosításához a szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak.



A napirend 2006-ban történt megtárgyalásakor hozott 4/2006. számú Képviselő-testületi 
határozat 3. pontja kimondja:
„A  SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  intézményegysége  tegyen  lépéseket  egy  
szlovéniai gimnáziummal kapcsolat kialakítása irányában. Ehhez szükség esetén kérje a  
Magyarországi Szlovének Szövetsége segítségét.
Felkéri  a  SZOI  Arany János  Általános  Iskola  és  a  Széchenyi  István  Általános  Iskola  
intézményegységét,  hogy  olyan  szlovéniai,  csak  szlovén  nyelvű  általános  iskolával  
vegyenek  fel  intézményi  kapcsolatot,  ahol  a  tanulók  ténylegesen  a  szlovén  nyelvet  
gyakorolhatják.”

5.1. SZOI Általános Iskolája:

Az intézményben nemzetiségi nyelvként emelt óraszámban (heti öt óra), illetve szakköri 
keretek között, csatlakozó órában (heti két óra) van lehetőség a szlovén nyelv tanulására, 
az aktuális szülői igényeknek megfelelően.
Örvendetes, hogy az alsó tagozaton az első osztályban, ebben a tanévben, hosszú évek 
után sikerült újra elindítani a nemzetiségi szlovén nyelvi csoportot 10 fővel. Ez nagyban 
köszönhető a lehetőség jó propagálásának, ami az intézmény és a szlovén szervezetek 
(Országos  Szlovén  Önkormányzat,  Magyarországi  Szlovének  Szövetsége,  Szlovén 
Főkonzulátus) közötti együttműködés eredménye.
A 2-4.  évfolyamokon szakköri  keretek között  folyik a  nyelv oktatása heti  két  órában, 
melyet  ebben  az  évben  teljes  egészében  a  Magyarországi  Szlovének  Szövetsége 
finanszíroz.
Az Országos Szlovén Önkormányzat is rendszeresen támogatja a nyelv oktatását tanulói 
ösztöndíjakkal, valamint a tanórák egy részének finanszírozásával.
A felső tagozatos évfolyamokon évfolyamonkénti bontásban, szintén heti két csatlakozó 
órában tanulják a diákok a nyelvet.

A 2009/10-es tanévben szlovén nyelvet tanulók:
Csoport Csoport létszáma Heti óraszám

1. évfolyam 10 fő 5 óra (nemzetiségi nyelvként)
2. évfolyam 3 fő 2 óra
3. évfolyam 8 fő 2 óra
4. évfolyam 7 fő 2 óra
5. évfolyam 6 fő 2 óra
6. évfolyam 6 fő 2 óra
8. évfolyam 6 fő 2 óra

             Összesen:  46 fő

Az  intézménynek  1974  óta  van  folyamatosan  aktív  kapcsolata  a  lendvai  1.  számú 
Kétnyelvű  Általános  Iskolával.  A példaértékűnek nevezhető  együttműködés  különböző 
területeken nyilvánul meg:
- szakmai  együttműködés:  minden  évben  két  alkalommal  kerülnek  megrendezésre  a 

szakmai  napok váltott  helyszíneken (városunkban,  illetve  a  lendvai  iskolában).  Az 
óralátogatások  után  mindig  lehetőség  van  a  szakmai  eszmecserére,  amikor  a 
pedagógusok  megoszthatják  egymással  a  korszerű  módszertani  ismereteket, 
megbeszélhetik a szakma aktuális kihívásait, problémáit;

- kulturális  együttműködés  (énekkari  találkozók,  közösen  megrendezésre  kerülő 
szavalóversenyek): az érintett  szaktanárok kibővíthetik szakmai anyagaikat a másik 
ország zenei és irodalmi műveivel;



- sport  terén  működő  együttműködés  (atlétikai  találkozók,  labdarúgó  kupák):  a 
tanulóknak  leginkább  ezeken  a  programokon  nyílik  lehetőségük  egymással 
közvetlenül találkozni, ismerkedni és gyakorolni a szlovént mint idegen nyelvet. 

Az együttműködés lehetőséget ad a pedagógusok számára a szakmai eszmecserén alapuló 
továbbfejlődésre.  A  legjelentősebb  előny  azonban  nyilvánvalóan  a  tanulók 
nyelvgyakorlási  lehetősége,  ami  a  mi  tanulóink  számára  a  szlovén,  a  lendvai  tanulók 
számára a magyar nyelv gyakorlását jelenti.
A munkakapcsolaton túl minden évben alkalom nyílik a kötetlenebb találkozókra is a két 
helyszínen, melynek köszönhetően személyes jó barátságok is kialakultak a két intézmény 
pedagógusai között.
A sikeres lendvai kapcsolat a már több évtizedes vezetői szintű személyes jó barátságokon 
alapszik, ami a jelenlegi mellett a korábbi intézményvezetés elévülhetetlen érdeme.

A másik  külkapcsolat  eredetileg  a  korábban  önálló  Arany  iskola  kapcsolata  volt,  és 
egészen  más  jellegű.  Ez  egy,  a  hármashatár  országainak  egy-egy iskolája  közötti,  ún. 
trilaterális kapcsolat, amely a SZOI, a neuhausi Volksschule (Ausztria) és a Sveti Jurij-i 
általános  iskola  (Szlovénia)  közötti  együttműködést  jelenti.  Ez  a  kapcsolat  a  korábbi 
években  közös  projektmunkákat  jelentett.  Jelenleg  inkább  éves  rendszerességű  közös 
programok  zajlanak  a  sport  és  a  kultúra  területén.  Legutóbb  2009  tavaszán  került 
megrendezésre  egy  hármas  atlétikai  találkozó  Neuhausban.  Ebben az  évben szeretnék 
Lendvát is bevonni a hármas kapcsolatba és a közös programokba.

5.2. SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma:
Ebben az intézményben a legtöbb tanuló esetében nemzetiségi nyelvként folyik a szlovén 
nyelv tanítása. 
Ebben a tanévben összesen 27 tanuló tanulja a tárgyat, évfolyamonkénti bontásban. Sajnos 
a  sok  kedvezmény,  a  sítáborozási  lehetőség  és  az  Országos  Szlovén  Önkormányzat 
ösztöndíja ellenére is viszonylag kevés diák tanul szlovént.  Állandó probléma, hogy a 
nyolcosztályos évfolyam 8. osztályában második, belépő idegen nyelvnek a tanulók nem a 
szlovént,  hanem  az  angol,  német  vagy  olasz  nyelveket  választják.  Örvendetesnek 
mondható  viszont,  hogy  néhány  tanuló  a  két  másik  idegen  nyelv  mellett  harmadik 
nyelvként is tovább tanulja a nyelvet.
A jelenlegi létszám növelésének szándéka mellett  az iskola minden erejével azon van, 
hogy  a  már  szlovént  tanuló  gyerekek  ne  hagyják  abba  középiskolai  tanulmányaik 
befejezése előtt a nyelv tanulását, és lehetőleg mindannyian érettségizzenek le nemzetiségi 
szlovén nyelvből, és/vagy szerezzenek legalább középfokú nyelvvizsgát.
A csoportok ebben a tanévben a következőképpen épülnek fel:

Csoport Csoport létszáma
8. a 1 fő
9. a 4 fő
9. b 5 fő
10. b 4 fő
11. a 2 fő
11. b 5 fő

12. b-13. b 5 fő
Összesen: 26 fő



A szlovén nyelvet tanulók létszámának alakulása a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumában:

Tanév                          5.a      6.a      7.a      8.a      9.a      10.a      11.a      12.a      9.b      10.b      11.b      12.b       13. b      Összesen  

2000/2001 1 2         2         1           4      10
2001/2002 2 1    2         2           1   4      12        
2002/2003 1 2 1       2           3                      2            1      12
2003/2004 5 2 2 1         3         3                         2      18
2004/2005 3 5 2 2 1         2         5           3      23
2005/2006 5 3 5 2 2 1                 2           5    3      28
2006/2007 4 5 3 2 1   1         1           2    5      24
2007/2008 4 5 3 2   1      1         3           1            2      22
2008/09 4 6   1      1         4           4            1       21 
2009/10 1 4   2               5        4           5            4 1      26



Az intézmény a Lendvai Kétnyelvű Középiskola felé már többször kezdeményezte a kapcsolatfelvételt. 
A SZOI korábbi igazgatója még a gimnázium igazgatójaként 2000-ben meghívta az iskola küldöttségét 
a  Vörösmarty  születésének  200.  évfordulója  alkalmából  rendezett  ünnepségre.  Már  ekkor  is 
kinyilvánításra  került  részéről  az  együttműködés  szándéka,  ami  sajnos  néhány  találkozás  után 
abbamaradt.
A SZOI jelenlegi igazgatója 2006-ban újra kezdeményezte a kapcsolatfelvételt. Ennek keretében 2006 
decemberében járt  a  lendvai  iskola  küldöttsége  városunkban,  és  a  tanulóik  felléptek  műsorukkal  a 
„Karácsony Határok Nélkül” akkori rendezvényén. 2007 tavaszán egy közös sporttalálkozóra hívta a 
SZOI a lendvaiakat, de ők sajnos az akkori igazgató-választásra hivatkozva nem éltek a lehetőséggel.
2007 óta új igazgatója van a lendvai iskolának, aki sajnos nem beszél magyarul, ami nehezebbé teszi a 
közvetlen kapcsolattartást.  Ennek ellenére azóta létezik a kapcsolat,  bár a közös programok inkább 
alkalomszerűek. Legutóbb 2009 tavaszán járt  a SZOI igazgatója és szlovéntanára a szlovént tanuló 
diákok  egy  csoportjával  Lendván.  A diákjaink  egy,  a  szlovén  települést  és  az  iskolát  bemutató 
rendezvényen és az azt követő játékos vetélkedőn vettek részt. 
Ekkor került megkötésre a két iskola között egy cserediák-programról szóló megállapodás, melynek 
keretében a SZOI Vörösmarty egy tanulója a 2009/10-es tanév 1. félévében a lendvai középiskola egyik 
gimnáziumi osztályában végezte tanulmányait.
Ez év tavaszán ismét itt, Szentgotthárdon szeretne a SZOI egy közös sportnapot szervezni a két iskola 
tanulói számára.
A  gimnáziumnak  ezen  kívül  kapcsolata  van  a  jennersdorfi  Kereskedelmi  Szakközépiskola  és 
Gimnáziummal is.

5.3. Észrevételek, problémák, javaslatok:
A szlovén nyelvet tanulni kívánó diákok száma sajnos évek óta nagyon alacsony, bár az utóbbi néhány 
évben a gimnáziumban némileg emelkedett a tanulók száma.
Sajnos  egyre  kevesebb  az  olyan  szülő,  aki  szlovén  származásúként  szívügyének  érzi  azt,  hogy 
gyermeke tanulja a nyelvet. Ez leginkább a Rába-menti szlovénség erős asszimilálódására vezethető 
vissza, de a német és angol nyelv tanulásának lehetősége is oknak nevezhető (a tanuló és a szülő inkább 
ezeket a nyelveket választja).
Az utóbbi években az intézmény és a helyi szlovén szervezetek között  kialakult  jó együttműködés 
eredményeként azonban egyre több olyan intézkedés, esemény történik (pl. a Szlovén nyelv napja), 
amely felhívja a szülők és tanulók figyelmét a szlovén nyelv tanulásában rejlő lehetőségekre.

A rendszeres intézmények közötti együttműködést alapvetően két dolog nehezíti:
- a mindkét oldalon sűrű eseménynaptár miatt nehéz az időpont-egyeztetés,
-  a  rendszeres  együttműködésnek  komoly  anyagi  vonzata  van  (elég  az  útiköltségekre,  a  partnerek 

vendégül látására vagy a vetélkedők, versenyek jutalmazására gondolni).

A SZOI igazgatója  célszerűnek tartaná,  hogy a  költségvetés  tervezésekor a  külkapcsolatokra külön 
összeget  lehessen  tervezni, hiszen  ezek  finanszírozása  évek  óta  problémás,  sokszor  csak  pályázati 
forrásokból tudják megoldani, amelyek viszont nem állnak minden évben rendelkezésre.
A további szlovéniai, „tisztán szlovén” általános iskolával történő kapcsolatfelvételt a jelen gazdasági 
helyzetben nem tartaná ésszerűnek. Ezen túl szakmailag sem tartja megalapozottnak a körülményeket 
figyelembe véve, hiszen tapasztalataik szerint a kisszámú szentgotthárdi, szlovént tanuló diák általában 
így  is  szlovén  nyelven  kommunikál  a  lendvai  diákokkal,  akik  között  szintén  egyre  kevesebb  a 
mindennapokban magyarul beszélő fiatal.
A gimnázium lendvai középiskolával történő együttműködését viszont erősíteni kell,  bár – ahogy a 
beszámoló korábban már hangsúlyozta – ez nem elsősorban Szentgotthárdon múlott az elmúlt években.

6. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium:
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A napirend 2006-ban történt megtárgyalásakor hozott 4/2006. számú Képviselő-testületi határozat 4. 
pontja kimondja:
„Meg kell vizsgálni a magyar-szlovén és a magyar-német kétnyelvű szakképzés lehetőségét a III. Béla  
Szakképző  Iskola  tekintetében.  A vizsgálat  során  tekintettel  kell  lenni  annak  költségkihatásaira  és  
alaposan  vizsgálni  kell  a  kétnyelvű  képzésben  szerezhető  ismeretek  gyakorlatban  kamatoztatható 
előnyeit.”

Az  iskola  felvette  a  kapcsolatot,  s  helyszíni  látogatást  is  tett  a  pilisvörösvári  német  nemzetiségi 
gimnázium  és  szakközépiskolában,  a  lendvai  kétnyelvű  gimnázium  és  szakiskolában,  valamint  a 
Radenci-i vendég-látóipari szakképző iskolában.
Az ott tapasztaltak alapján, valamint iskolánk helyi adottságait figyelembe véve a szakképző iskola az 
alábbi javaslatot teszi:

A  nemzetiségi  kétnyelvű,  magyar-szlovén és  magyar  német,  szakképzés  bevezetését  legkorábban a 
2016/2017-es tanévtől tudja elképzelni, az alábbi formában:
A, szakközépiskolai tagozaton
B, vendéglátás-idegenforgalom szakirányon
C, egy osztályban, felmenő rendszerben
D, az osztály összetétele: 20 fő magyar-német
                                         10 fő magyar-szlovén
E, célszerűnek látja az első tanévet nyelvi előkészítő évfolyammal indítani

A képzés a nemzetiségi szlovén kétnyelvű, valamint a szentgotthárdi  kétnyelvű magyar-német 
általános iskolai képzésekre épülne rá.

Fontos az alábbi döntések meghozatala, feladatok elvégzése:
1, A fenntartó  elvi döntése a kétnyelvű szakképzés bevezetésével kapcsolatosan (határidők, felelősök 

stb.).
2,  Helyi pedagógiai  programtervezetek kidolgozása,  ezzel  párhuzamosan költségelemzés  (minimum 

egy éven belül).
3, Döntés a képzés indításának időpontjáról (a 2, pontban leírtakat követően).
4, Hiányzó szakemberek képzése, esetleg felvétele (2-3 év szükséges!)

(A szakmai tárgyak oktatása  terén komoly  segítséget  kaphat  az  iskola  a  nemzetiségi  szervezetek 
bevonásával - külföldről óraadó tanárok Szlovéniából, Ausztriából).

7. Móra Ferenc Városi Könyvtár:

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár alapító okiratában rögzítetten nemzetiségi alapellátást 
nyújtó intézmény a szlovén és a német kisebbség számára. Gyűjteményében külön gyűjteményrészt 
alkot  a  szlovén és a  német  nyelvű irodalom. A városi  fiókkönyvtárak közül  a  rábafüzesi  német,  a 
rábatótfalusi  szlovén  nyelvű  gyűjteménnyel  is  rendelkezik.  A  kistérségben  az  ellátórendszeri 
tagkönyvtárai közül a nemzetiségi területen működők is kapnak szlovén és német nyelvű letétet, de az 
ellátásukat a Berzsenyi Dániel Könyvtár végzi. 
Könyvtárunk  elhelyezi  a  folyóirat-olvasóban  a  magyarországi  kisebbségek  nemzetiségi  nyelvű 
újságjait: a Neue Zeitungot és a Porabje c. lapot, de Szlovéniából is kap szlovén nyelvű folyóiratokat 
(Naš dom, GEA, PIL stb). 

A  muraszombati  könyvtárral  évtizedek  óta  ápol  szakmai  kapcsolatot.  Kölcsönös  tanulmányutak, 
könyvtárlátogatások,  szakmai  programok  keretében  van  lehetőség  a  tapasztalatcserére.  Ebbe  a 
programba éveken keresztül bevonták a szlovéniai magyar iskolák és a szentgotthárdi és a kistérségi 
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szlovén iskolák könyvtárosait. Közvetítették a folyóirat-igényüket, muraszombati könyvtáros kollégák 
folyóirat-ismertetéseket tartottak számukra.
Évenkénti  gyakorisággal  hozzájutnak  szlovén  nyelvű  dokumentumokhoz  a  szlovén  kulturális 
minisztérium támogatása jóvoltából, a Berzsenyi Könyvtár és a Muraszombati Területi és Tanulmányi 
Könyvtár könyvcsere programja keretében.
A lendvai kétnyelvű iskolákkal nem hivatalos kapcsolatok évek óta léteznek, 2009 novemberében mind 
az általános, mind a középiskola vezetőségével együttműködési megállapodás keretében részt vesznek 
egymás kulturális rendezvényein. 2008-ban és 2009-ben a könyvtárunk által rendezett Móra-versenyen 
képviseltették magukat a lendvai diákok és könyvtáros kollégák. 2010-ben is tervezik meghívni őket.

2007 januárja óta együttműködési megállapodásuk van a jennersdorfi könyvtárral, azóta több közös 
rendezvényt  szerveztek  mind  Szentgotthárdon,  mind  Jennersdorfban.  Idén  egy  pályázat  keretében 
nemzetiségi olvasótábort terveznek a rábafüzesi fiókkönyvtárban július első hetében.

A korábbi  években  a  Magyarországi  Nemzeti  és  Etnikai  Kisebbségekért  Közalapítvány  pályázata 
segítségével minden évben több százezer forintos nagyságrendben tudta könyvtárunk gyarapítani mind 
a  szlovén,  mind  a  német  nyelvű  gyűjteményét.  A Nemzeti  Kulturális  Alapprogram támogatásából 
szakmai  tanulmányutak  valósulhattak  meg  mindkét  oldalon  (Szentgotthárdon,  Muraszombatban  és 
Lendván). Jelenleg az MNEKK gyűjteménygyarapítási pályázatát nem írják ki minden évben, illetve a 
felosztható  összeg  is  jelentősen  csökkent,  így  ebből  a  forrásból  csak  ritkán  tudja  könyvtárunk  a 
nemzetiségi állományát gyarapítani. Helyette a Szlovén Szövetség könyvadományaival, a Berzsenyi 
Könyvtár  könyvcseréiből  származó  dokumentumokkal  gyarapítja  a  gyűjteményt.  Német  nyelvű 
irodalom  gyűjtésére  eddig  nem  írtak  ki  pályázatot,  a  könyvtár  igyekszik  a  Szentgotthárdi  Német 
Kisebbségi Önkormányzattal közösen pályázni, eddig gyűjteménygyarapításra nem volt lehetőség. 

A muraszombati  bibliobusz évek óta  átjár  Magyarországra,  s  a  szlovén nemzetiségű településeken, 
Szentgotthárdon is megállóval rendelkezik. Jelentős segítség ez a szlovének lakta települések kurrens 
irodalommal,  hangzó-  és  DVD-dokumentumokkal  való  ellátásában.  A könyvtárközi  kölcsönzés  is 
gyakori a két ország között mindkét irányban. 

Szentgotthárdon, a könyvtárban Horváth Tiborné rendelkezik B típusú nyelvvizsgával mind szlovén, 
mind német nyelvből. Számára a muraszombati könyvtár több alkalommal biztosított egy-egy hetes 
időtartamra lehetőséget a szlovéniai könyvtárak tanulmányozására. 2005-ben szakmai nap keretében a 
szentgotthárdi könyvtárosok a muraszombati könyvtár tevékenységével ismerkedhettek meg. 

A könyvtár helyismereti gyűjteményében őrzi a vidék nemzetiségi nyelvű dokumentumait (könyveket, 
hangzó, vizuális és elektronikus dokumentumokat), s cikk-adatbázisában feldolgozza a helyi sajtó ilyen 
témájú írásait is (Porabje, Neue Zeitung).

A gyűjteménygyarapításon  és  adatbázis-építésen  túl  is  kiterjedt  kapcsolatokkal  rendelkezik  mind a 
magyarországi kisebbségekkel, mind a környező szlovén és osztrák települések könyvtáraival, iskolai 
könyvtáraival.  Mind  a  Szlovén  Kisebbségi  Önkormányzattal,  mind  a  Német  Kisebbségi 
Önkormányzattal  együttműködési  megállapodást  kötött.  A német  kisebbséggel  sokoldalú kapcsolata 
van: több közös rendezvényt bonyolítottak le az elmúlt években. Évek óta nemzetiségi gyermeknapot 
tartanak  a  rábafüzesi  fiókkönyvtárban,  2008.  december  12-én  közösen  hozták  létre  a  rábafüzesi 
fiókkönyvtár  épületében  a  Heimatmuseum  gyűjteményét,  amit  azóta  is  a  fiókkönyvtáros  kezel,  a 
kitelepítés  évfordulóján  –  2009.  május  26-án  –  emléktáblát  avattak  a  könyvtárépület  falán, 
Rábafüzesen,  közös  pályázaton  indulva  a  Német  Külügyminisztérium  támogatásából  integrált 
közösségi  teret  hoztak  létre  a  rábafüzesi  fiókkönyvtárban,  korszerű  informatikai  eszközökkel, 
kisebbségi  honlappal,  tanfolyamok  szervezésével  kibővítve  az  eszközbeszerzést.  Október  23-án  a 
vasfüggöny  lebontásának  évfordulóján  –  szintén  pályázati  forrásból  –  szervezett  rendezvény 
előkészítésében, dokumentumok gyűjtésében a könyvtár együttműködött a német kisebbséggel. 2010-
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ben  a  Német  Kisebbségi  Önkormányzat  feladat-alapú  támogatása  keretében  közösen  pályáztak  a 
nemzetiségi  olvasótábor  megrendezésére,  valamint  fiataloknak  szervezett  informatikai  képzés 
lebonyolítására. 

Könyvtárunk  tervez  a  szlovén  kisebbséggel  is  közös  pályázatokon  való  indulást,  hogy  forrást 
szerezzenek  a  rábatótfalusi  kultúrház  tetőterében  közös  könyvtári  helyiség  és  kisebbségi  iroda 
kialakítására. A Móra Könyvtár a nyertes TIOP pályázatán megvalósítja a rádiós internet-csatlakozást 
és informatikai eszközök beszerzését 2010. második félévében.
A Szlovén Szövetséggel és a főkonzulátussal igen jó a kapcsolatuk, mind a formális, mind az informális 
információáramlás kiválóan működik.
2010-ben  –  a  TÁMOP  pályázat  II.  fordulójában  –  tervezi  a  könyvtár  olyan  interaktív  honlap 
létrehozását,  amely  a  helyi  nemzetiségek  nyelvén  –  németül  és  szlovénul  is  –  tartalmazza  a 
legfontosabb információkat.

A cigány kisebbséggel nincs még formális kapcsolata könyvtárunknak, a rájuk vonatkozó irodalmat 
gyűjti és szolgáltatja.

8. Pannon Kapu Kulturális Egyesület:

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a megalakulása óta nem folytat tudatos nemzetiségi politikát. 
Véleménye szerint Szentgotthárdon kialakultak azok a civil és egyéb szervezetek, akik ezt a munkát 
tudatosan és szervezetten végzik.  Ez nem jelenti  azt,  hogy az Egyesület  semmilyen formában sem 
foglalkozik  nemzetiségi  kérdésekkel.  A  városi  rendezvények  szervezésekor  törekszik  arra,  hogy 
nemzetiségi  csoportok  meghívására  is  sor  kerüljön.  Az  Egyesület  fenntartásában  működő  amatőr 
művészeti  csoportoknak  alkalmi,  eseti  kapcsolatai  vannak  ilyen  szervezetekkel,  azonban 
általánosságként elmondható, hogy ezekből hosszú távú, kölcsönös kapcsolatok nem alakultak ki.
Anyagi okokból az Egyesület sajnos nem tudja megszervezni az éveken át jól működött, színvonalas 
rendezvényt, a Jószomszédság Fesztivált.
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2010. január 27-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:

Hatósági és Okmányiroda:

Lakosságot érintő főbb jogszabály változások:
1./  2010.  január  1-től  gépjármű  adásvételénél,  valamint  az  üzembentartói  jog  megszerzésénél  a 
304/2009.(XII.22.)  Korm.  rendelet  értelmében teljes  bizonyító  erejű  magánokirat  készítése  szükséges, 
2010. január 1. napjától .
2010. július 1. napjától aki nem a fenti rendeletben meghatározott adattartalmú szerződéssel rendelkezik, 
kérelme elutasításra kerül és fel kell hívni a megfelelő szerződés benyújtására.
 
2./ A 35/2000.(XI.30.) BM rendelet változott oly módon, hogy  kötelező felelősségbiztosítás hiánya esetén 
nem lehet az érintettet a befizetés igazolására felhívni, hanem azonnal intézkedni kell a gépjármű 
fogalomból való kivonására és a fellebbezésre rendelkezésre álló idő alatt igazolhatja az ügyfél a biztosítás 
meglétét.
 
3./ Változott az 1999. évi LXXXIV törvény azon része, hogy a tulajdonosnak a jármű tulajdonjogában 
bekövetkezett változás bejelentését a változást követő 5 munkanapon belül kell teljesíteni.
 
4./ Amennyiben az érintett kéri, akkor elérhetősége, telefonszáma, vagy elektronikus levélcíme a gépjármű 
nyilvántartásban rögzítésre kerül.
 
5./ Változás az eredetiségvizsgálat terén, nem határozat, hanem hatósági bizonyítvány kerül kiállításra.
 
6./ Vezetői engedélynél a vezetői engedély kiállításának illetéke 1500,-Ft, ha a kérelmező az öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy az egészségügyi hatóság igazolása alapján a vezetői engedély 
érvényessége 1 év vagy annál rövidebb idő.
 
7./ Gyermek születésének anyakönyvezése esetén, ha megvan az eredeti házassági anyakönyvi kivonat 
akkor nem kell újat kiállítani, ha nincs bejegyzést érintő változás. Amennyiben nincs meg, vagy változás 
történt akkor illetékmentesen, kérelemre kiadásra kerül a házassági anyakönyvi kivonat.

8./ Az Országgyűlés - elismerve az egyéni vállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - 
tevékenységük megkönnyítése, és az egyéni vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése, - az Európai 
Unió szabályaival való összhang megteremtése - és az egyéni vállalkozók cégalapításának elősegítése 
érdekében elfogadta az egyéni vállalkozásokról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényt, mely 
2010. január 1-el lépett ,hatályba  és ezzel egy időben hatályát vesztette  az egyéni vállalkozásról szóló 
1990. évi V. tv.
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a 
természetes személy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró bármelyik 
okmányirodához  (  az okmányirodák országos hatáskörrel rendelkeznek!! ) a törvény rendelkezéseinek 
megfelelő bejelentést nyújtson be.
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Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos minden eljárás csak elektronikusan, az 
ügyfélkapun  keresztül működik. Az okmányiroda  minden a bejelentést személyesen kezdeményező és 
ügyfélkapuval még nem rendelkező ügyfél számára ingyenesen ügyfélkaput hoz létre. 
Várhatóan az a modell, amit a jogalkotó elképzelt, miszerint a teljes ügyintézés elektronikus úton történik, 
a bejelentési űrlap  és a nyilvántartásba vétel között csak percek  telhetnek el, így az egyéni vállalkozói 
tevékenység  a bejelentés megtételét követően  pár percen belül megkezdhető lesz, a tervek szerint idő és 
anyagi forrás  hiányában csak 2010.II.félévétől fog megvalósulni. Az átmeneti időszakban  az 
Okmányiroda tudja kinyomtatni  a bejelentést követő igazolást.
Az egyéni vállalkozói tevékenység  2010.január 1-től nem köthető az egyéni vállalkozói igazolványhoz, 
annak kiváltása csak lehetőség lesz. Lehetőség nyílt a vállalkozói tevékenység szüneteltetésére min: 1 
hónap, max: 5 év időszakra.  
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói 
tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.
Az új szabályok  az egyéni vállalkozók adminisztratív terheit nagymértékben csökkentették 
( illetékmentesség,  erkölcsi bizonyítvány , eredeti igazolások, hiteles másolatok a bejelentkezéshez nem 
kérhetők) - az egyéni vállalkozói jogviszony fennállásának időtartama alatt az egyéni vállalkozói 
tevékenység folytatására való jogosultság  feltételeinek fennállásával kapcsolatos  hatósági ellenőrzési 
feladatokat a körzetközponti jegyző látja el, az egyéni vállalkozók  hatósági ellenőrzése érdekében 
ellenőrzési tervet készít, és eszerint hatósági ellenőrzéseket folytat le. 

9./A hagyatéki eljáráshoz kapcsolódóan: 2010. január 1-ig akár hivatalos megkeresésre, akár a hozzátartozó 
kérésére (anyakönyvi kivonat bemutatásával) a Földhivatal díjmentesen kiadta az lehunyt személyről a 
részleges a tulajdoni lap másolatokat. Továbbra is díjmentes maradt hagyatéki eljáráshoz az elektronikusan 
dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni lap  másolat lekérdezése, viszont január 1-től csak a 
hozzátartozók ismereteire hagyatkozhatunk. A lekérdezéshez helyrajzi számok ismerete szükséges, egyéb 
természetes azonosító adatokkal a földhivatalok adatbázisából nem tudunk keresni. Díjmentesen halotti 
anyakönyvi kivonat bemutatásával sem kap részleges tulajdoni lap másolatot a hozzátartozó, díj ellenében 
betekinthet az illetékes Földhivatalnál adatbázisukba. Félő, hogy a hozzátartozók hiányos ismeretei miatt 
megszaporodnak majd a póthagyatéki eljárások.
 
10./A szociális szolgáltatók és intézmények működési engedélyezéséről szóló Kormányrendelet, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység ellenőrzéséről szóló kormányrendelet is 
változott, a szociális étkeztetést, falugondnoki szolgálatok működését érinti, gyermekjóléti 
szolgálatok, gyermekjóléti alapellátások keretében bölcsödék működését érinti - mint működést 
engedélyező hatóságként. Új feladat a működést engedélyező szerv részére az éves ellenőrzési terv 
készítése, és annak megküldése nemcsak az eddigi gyakorlat szerinti illetékes módszertani intézménynek, 
hanem a felügyeleti szervnek is és azon hatságoknak, akiket az ellenőrzés lefolytatatása céljából még meg 
kell keresnünk; valamint 2010. december 31-ig minden szociális szolgáltató részére tanúsítványt kell 
kiállítani.  

11./ A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
2009. évi CIX. törvény  alapján 2010. január 1-től hatályon kívül került az étkeztetés és házi 
segítségnyújtás igénybevétele esetén szükséges jegyzői jövedelemvizsgálat.

Egyéb
1./ 2010.január hónapban - miután 2009.december hónapban a képviselő-testület elfogadta a 2010.évre 
vonatkozó közfoglalkoztatási tervet - elkezdtük a rendelkezésre állási támogatásban részt vevőket behívni 
munka megbeszélésre és orvosi alkalmassági vizsgálatra küldeni. 2010.01.01.napjával 4 fő kezdte meg a 
munkát a Közszolgáltató Vállalatnál, 1fő ideiglenesen alkalmatlannak bizonyult, Neki január végén 
kell újabb felülvizsgálatra mennie, 1fő pedig a Polgármesteri Hivatalnál kezdte el a munkát 
2010.01.01.napjával.  2010.02.01.napjával a Közszolgáltató Vállalatnál 1fő munkaszervező és 5 fő takarító 
fogja elkezdeni a munkát, illetve a többi önkormányzati intézményben és az önkormányzattal szerződést 
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kötött egyesületekben, összesen - a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően: 29fő. Időközben 1fő 
nyilatkozott, hogy nem fogadja el a közfoglalkoztatást, mert alkalmi munkavállalói könyvvel dolgozik, az 
Ő szociális ellátást azonnali hatállyal megszűntettük, 1 fő pedig elhelyezkedett.
A közfoglalkoztatást biztosító intézményekkel és egyesületekkel új megállapodásokat kötöttünk.

2./A szociálisan rászorultakat január hónapban is elláttuk tűzifával, eddig összesen: 13 egyedülálló és 7 
gyerekes családot részesítettünk a kihűlés megelőzése érdekében téli tüzelőben. További három kérelem 
elbírálása folyamatban van. 
 
3./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 2009. decemberében 36 házi 
segítségnyújtásban részesülő személy esetében vizsgálta felül a házi segítségnyújtásra való jogosultsághoz 
szükséges gondozási szükséglet fennállását. 

4./ 2009. december hónapban a jogosultsági feltételek fennállása alapján 2 személy krízistámogatás iránti 
kérelmét továbbítottuk a megállapító szerv felé.  

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének tájékoztatója 

A regisztráltjaink száma 2009. decemberi állapot szerint 913 fő (2009. november: 832 fő)

10 főt meghaladó munkaerő-igény nem érkezett.

Munkáltatói kapcsolattartás: A kapcsolattartás döntően a 20 fő feletti foglalkoztatók informálására 
irányult; a rehabilitációs hozzájárulás összege jelentősen megemelkedik és megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásával (kvóta teljesítése) ki lehet váltani a rehabilitációs hozzájárulást. Ez a 
nagyobb létszámú foglalkoztatóknak komoly anyagi megterhelést jelent. 

Tárgyidőszakban behozott állásajánlatok: 1 fő pultos-szaunamester, 1 fő gyógymasszőr, 1 fő 
uszodamester, 8 fő lánchurkoló,  4 fő karbantartó villanyszerelő, 5 fő segédmunkás, 1 fő szállodai takarító, 
1 fő szobalány, 5 fő minőségügyi ellenőr

TÁMOP 1.1.2. 
Mentori szolgáltatás: 32 fő
Képzés: 0 fő
Bérköltség támogatás: 0 fő helyezkedett el bérköltség támogatással.

Járulékkedvezmény: 0 fő

Műszaki Iroda:

• A szerződés szerinti határidőre (2010. január 11.) leszerelésre kerültek a karácsonyi díszkivilágítás 
elemei. Kivitelező: Laczó Nándor Szentgotthárd

 
• A rábatótfalui városrészen levő a Fagyöngy utca gépjárművel járhatatlan szakaszának kátyúzásához 

5 m3  0/40 antigorit  kőzúzalékot szállíttattunk a helyszínre. A kőzúzalék elterítését,  az útjavítási, 
kátyúzási munkákat – felajánlásuk alapján - az utca lakói végezték.

• Az István  király utca  és  a  Termálfürdőhöz vezető útszakaszok végleges  forgalomba helyezését 
megelőző  helyszíni  bejárás  megtörtént,  az  engedély  kiadása  folyamatban  van.  Végzi:  Nemzeti 

193/206



Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága Szombathely.

Virányi Balázs energetikus

Energetikai beszámoló 2009. negyedik negyed év

  2008 január1-től az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal kötött vállalkozói szerződés alapján látom 
el az önkormányzati energetikai feladatokat. Fontos cél az, hogy a megtakarítások révén önfinanszírozó 
módon tegyem mindezt.  A város költségvetésében a munkavégzés és anyagbeszerzés fedezeteként elvileg 
bruttó1.796 ezer Forintot biztosított évente. A keretek egyik évben sem lettek kimerítve.
   A következő beszámolóban az elmúlt két évben e feladatkörben elért eredményekről és javaslatként a 
további szükséges lépésekről adok tájékoztatást. A munka folytatásához legalább az eddigi keretösszeg 
költségvetési tervezésére van szükség.

I.

Az energetikusi feladatellátásról általánosságban:  
 Az energetikus feladata elméleti elemző, tervező tevékenység, mely több műszaki terület határán működik. 
Már az első hetekben látszott, hogy a nagy számú elektromos vezérlő eszköz, hálózat miatt a már meglévő 
gyengeáramú szakképesítésem mellé erősáramúra is szükség lesz. Ezt időközben megszereztem. Jelenleg 
gépészeti téren képzem magam. Így a közszolgáltató vállalat által alkalmazott fűtő-csőhálózatszerelő 
szakemberrel közösen az elméleti munkavégzésből következő fűtési, erős- és gyengeáramú villamos 
gépészeti beavatkozások, karbantartások zömét el tudjuk végezni, plusz bérköltség vagy vállalkozói díj 
nélkül. Több esetben javítással mentünk meg olyan egységeket, melyeket a szakszervizek cseredarabként 
kezelnek.
   A Képviselő-testület számára a negyed éveket követő hónapokban beszámolókat, kérésre több témában 
előterjesztést illetve mellékleteket készítettem. 
   Az energiatudatosság kialakításához kapcsolódóan két ízben vettem részt a helyi televízió műsoraiban, 
egyszer önállóan az energetikai munkám kapcsán, egyszer pedig a  távhőszolgáltatással kapcsolatos 
beszélgetésben. Több alkalommal kértek lakóközösségek a helyi tapasztalatok ismertetésére szigetelési és 
gépészeti fejlesztéseikhez.
A SZOI számára eljuttattam egy digitális formátumú tanári kézikönyvet „Energia otthon” címmel, melynek 
tematikája beépíthető a 12-13 éves gyermekek tananyagába, vagy szakköri munkájába. Ugyancsak 
eljuttattam egy interaktív utazó műsor, a „Fizibusz” stábjának elérhetőségét, hogy igény esetén 
meghívhassák Őket az iskolákba.
   Figyelemmel kísérem a pályázati lehetőségeket, ahol lehetett, ott tényleges hatásuk tekintetében is. Ezért 
a megyében megnéztem több harmadik feles finanszírozású konstrukcióban megvalósult beruházást, 
melyeknek tényleges közösségi hasznáról is tájékozódtam. Részt vettem energetikai tartalmú pályázati 
anyagaink műszaki előkészítésében, a fogyasztói igények ismeretében javaslatokat tettem lehetséges 
megoldásokra. Folyamatos energetikai mérésekkel elemzem a fogyasztási adatokat, célirányosan figyelem 
a tényleges fogyasztói igényeket. 
   A tarifa rendszerekben rejlő megtakarítási lehetőségeket egyelőre nem tudtuk előzetes elképzeléseim 
szerint kiaknázni, mert a szabadpiaci jogharmonizáció késése a piac kialakulását is késleltette, és produkált 
néhány furcsaságot is. Például a magas villamos alapdíjas teljesítmény lekötéseket az intézményeinknél 
jelenleg nem minden esetben érdemes beruházásokkal csökkenteni, mert a közintézményeket rendelettel 
átsorolták egy másik tarifa rendszerbe, ahol az éves alapdíj az előző töredékére csökkent. Ez alól a 
bölcsőde kivétel, mert közalapítványként a szabadpiacról kénytelen vételezni. Itt a szerződéses feltételek 
miatt 2010 júniusától lesz lehetőség csökkenteni a teljesítmény lekötést.
  Figyelemmel kísérem a szabadpiaci eseményeket. Eddig a kockázatok (probléma esetén a közüzemből 
újra vételezhetünk, de csak felárral) és a valódi verseny hiánya miatt csak ott léptünk ki a közüzemből, ahol 
jogszabályi kötelezettségünk volt erre.
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A GDF és a SUEZ fúzióját követően jelentős, biztonságosabb (!) kínálati bővülés várható az 
önkormányzatok számára mind a földgáz, mind a villamos energia piacon. A szolgáltató önkormányzati 
kapcsolattartójával közvetlen, jó munkakapcsolatban vagyok. 
   A vízhálózatok esetében az extrém hibák kivételével a legkisebb a lehetőség műszaki alapú 
megtakarításokra, hiszen a vízcsap megnyitása fogyasztói igényfüggő. Az alapdíjas költségek tekintetében 
a normál- és tűzi víz hálózattal rendelkező intézményeknél jelenleg vizsgáljuk ezek összevonhatóságát 
(például: gimnázium), mert így elvileg csak egy kombinált óra után kellene alapdíjat fizetni.
  A villamos energia fogyasztás csökkentésében a beruházási igényes lehetőségeket rendre felsoroljuk az 
éves energetikai stratégiai tervünkben. Itt megfelelő pályázati lehetőségekben reménykedünk. Ezen kívül a 
folyamatos fogyasztású gépészeti berendezések (pl. szivattyúk stb.) időzített, szakaszos üzemével évente 
néhány megawatt órányi energiát tudunk megtakarítani.

II.
Megállapítások és megtakarítások
   Az önkormányzati energiaköltségek 2/3-át a fűtési költségek adják. Így itt lehet a legnagyobb 
megtakarítást elérni.
   11 fogyasztónk a távhőszolgáltatásból vételez hőenergiát. A szolgáltató RÉGIÓHŐ Kft felügyelő 
bizottsági tagjaként energetikai szakmai kérdésekben is egyszerűsödött az érdekérvényesítés formája. A 
lakossági és közületi fogyasztókat, a hőtermelést és hőszállítást műszakilag is és a politikai döntéshozatal 
szintjén is (a lakossági szolgáltatás kötelező önkormányzati feladat és hatósági áras) egységes rendszerként 
kezelem, mert ez az alapja egy remélt jövőbeli optimális költségű üzemvitelnek.
   Több olyan szolgáltatói műszaki fejlesztést kezdeményeztem, melyek intézményeinknél mára részben 
vagy egészben megvalósultak:
-  A Kft energetikus szakemberével és helyi munkaszervezetével folyamatos munkakapcsolatot alakítottam 
ki. Közösen végeztük el a rendszerek takarékosabb üzemre történő átállítását is. 
- Több intézményünkben komoly gondot okozott az, hogy évtizedes túlfűtés után hírtelen belső 
hőmérsékletcsökkentést hajtottunk végre, ráadásul például az Arany János úti iskolaépület esetében a belső 
szabályozhatatlanság miatt a főszárnyban a komfortosság még éppen elviselhető határáig. Többeknél e 
miatt akklimatizációs tünetek léptek fel. Ez véleményem szerint felvállalható, mert a túlfűtött környezetnek 
is vannak egészségügyi kockázatai, továbbá ez a helyzet az épületenergetikai beruházásokkal hamarosan 
változni fog. Itt meg kell jegyeznem, hogy a komfortérzet Fanger- féle értékelési módszerének egyik 
tanulsága szerint bármilyen módon is igyekszünk, a helyiségekben tartózkodók 5-10%-a mindig 
elégedetlen lesz. 
   A távhőszolgáltatás kapcsán a megtakarítások kimutatásához a 2007. évi fogyasztási adatokat vettem 
alapul. Az intézményi fogyasztásokra természetesen nem csak az időjárás és a szabályzások beállításai, 
hanem a fogyasztói igények is hatással vannak. A nagyobb üzemóraszám kevesebb csökkentett módú üzem 
lehetőségét biztosítja. Így az összegzett adatokban 6 intézmény hőigény csökkenése ellen hat 
matematikailag 3 intézmény hőigényének növekedése. Az elemzésből kihagytam a Széchenyi tagiskolát, 
ahol javaslatomra már korábban átalakításokat és beállításokat végzett a szolgáltató, így ott csak ellenőrző 
méréseket végeztem, szabályozástechnikai munkát nem. Továbbá 2009 februárjában fény derült a 
szolgáltatói hőmennyiségmérő hibájára, ami arányosan kevesebbet mért, mint a valódi fogyasztás („nekünk 
dolgozott”). Így most a korábbi időszak mérései egymással igen, de az új mérővel mért adatokkal nem 
összevethetők.
A 2007, 2008 és 2009 évek hőfogyasztási adatainak összehasonlíthatóvá tételét a három év hőszolgáltatói 
kazánüzemi naplóiból képzett hőfokhidak alapján végeztem el. A megtakarítást az aktuális árakkal 
számoltam, az árváltozásokat is figyelembe véve.

    Év Hőfokhíd
(„a tél 
erőssége”)
Napfok

Korrekciós 
érték a 
bázishoz
      %

Mért 
fogyasztás
GJ

Bázis 
hőfokhídhoz 
korrigált
fogyasztás

Korrigált 
fogyasztás 
különbség 
bázis 
évhez GJ

Megtakarítás
Áfa nélkül
ezerFt
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2007 bázis 3151 - 8048 8048 - -
2008 3158     0,0 7520 7520 -528 1.900
2009 2941 107,1 6857 7344 -704 2.990

Összesen: 4.890
                                     (Ez a megtakarítási összeg az akkor hatályos Áfával kb. 5.800 ezer Ft.)
  

III.

Bevezetett új megoldások:
-   Tervezem, a műszaki és pénzügyi irodával egyeztetem, majd irányítom és részben kivitelezem egyes 
megtakarítást hozó beruházásainkat. 
- Ennek keretében a saját hőtermeléssel rendelkező fogyasztói helyek közül a Pannon Kapu Egyesületnek 
és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak otthont adó épület fűtési rendszerének konstrukciós és 
kivitelezési hibáit zömmel orvosolni tudtuk. 
- A gimnázium kazánházának siralmas állapotán is tudtunk javítani, valamint a tényleges fogyasztói 
igények és hőtechnikai számítások alapján a fűtési- és a használati melegvíz rendszer átalakításába 
kezdtünk. Így 25 m3/ órával csökkenthető a lekötött gázteljesítmény, ami évi bruttó 596 ezer Forint 
megtakarítást hoz a 2009-es árakon. Az engedélyes tervek decemberben elkészültek, a kivitelezést 
várhatóan január második felében végezzük. 
- Ugyanitt tervezzük a HMV rendszerbe elektromos fűtésű, zárt rendszerű, tárolós vízmelegítők beszerzését 
és a cirkulációs rendszer átalakítását. Ez további földgáz megtakarítást fog eredményezni. A beruházás 
tárgyéven belül megtérül.
 -  Hamarosan foglalkozunk a tűzoltó szertár nyitott fűtési rendszerével, mely szakszerűtlen kialakítása 
miatt részben üzemképtelen, belülről eszi a rozsda. Itt az avult gázkazán helyett ésszerűnek látszik 
fatüzelésű kazán hadrendbe állítása.
-  A bölcsőde épületében erősáramú méréseket végeztem, melyek alapján kisebb átalakításokat, 
beruházásokat kell végezni. Így a nyár elején a lekötött teljesítmény az alapdíjával együtt a jelenlegi 63%-
ára csökkenthető. Ez évi 260 ezer Forint megtakarítást hozhat. Ehhez még tisztázni kell a közalapítvány 
2012 utáni helyzetét, mert közintézménnyé válás esetén változhat a tarifa besorolás és ez hatással lehet a 
megtérülésre.
-  Vizsgálom a biztonságos és komfortos biomassza alapú fűtés kialakítási lehetőségét a kollégiumban. A 
gázkazánjainkra általában igaz, hogy túlkorosak, rossz hatásfokúak. Ezek kiváltása részben vagy egészben 
megújuló energiaforrásokkal, hőszivattyúval is célszerű lehet.
-   Általában azt az elvet vallom, hogy olyasmire pályázzunk, amire szükségünk van. Ebből a gondolatból 
kiindulva a napkollektoros használati melegvíz ellátó rendszerek esetleges intézményi kialakítását is 
megvizsgáltam. Globális értelemben „haszna” a szakrendelő és a háziorvosi rendelő, továbbá a nyáron is 
használt sportcsarnokok esetében lehet a legnagyobb, a többi intézményünk esetében a kihasználtsága a 
fizikai korlátok (iskolai idő alatti gyenge benapozás, ÖNO esetében árnyékoltság stb.) illetve a fogyasztói 
szokások miatt (fogyasztási igény nem a termelés utánra tevődik, nyáron nincs elvétel stb.) elenyésző lesz.

IV.

   A távolabbi jövő lehetőségei:
Végezetül álljon itt néhány mondat gondolatébresztőnek: 
-   Napenergiás fűtésrásegítést kellően szigetelt, alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerrel kialakított (padló-
, fal fűtés, tömegfalas és látens hőtárolás, OM-ház stb.) épületekben lehet hatékonyan működtetni. Nekünk 
ilyen még nincs, de a jövőre nézve építészeti célként célszerű ezt is megjelölnünk. Így az üzemeltetési 
költségek a jelenlegi szintek töredékére lesznek csökkenthetők, ma már elfogadható beruházási költségek 
mellett.
 -  Elméleti vízerő potenciálunk a korábbi felmérések alapján a Rábán Szentgotthárdnál            kb. 550 kW, 
amivel 1.5 GWh éves energiatermelést valószínűsítenek. Ezzel mindenképpen érdemes önkormányzati 
szinten is foglalkozni.
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-   Szélerő potenciálunkról 15-20 méteres magasságban végzett mérések eredményeit ismerem, ez nagyon 
gyenge, 1,6 m/s sebességű átlagot mutat. Ennél természetesen nagyobb értékek valószínűsíthetők 60 
méteren, de ettől még nem vagyunk jó helyen ebből a szempontból.
-   Reális alternatíva jelenleg a gépészeti és építészeti korszerűsítés és a térségünkben bőségesen fellelhető 
biomassza potenciál kiaknázása. Ez olcsóbbá, kistérségi szinten fenntarthatóbbá, függetlenebbé teheti 
energiagazdálkodásunkat. Munkalehetőséget teremthet helyi erőforrásokra alapozva, helyi felhasználással. 
   Csak el kell kezdeni így gondolkodnunk…
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága Virányi Balázs 
energetikusnak az energetikusi feladatok elvégzéséről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd 2010. január 18.
 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 1
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 3
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 3
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 2
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 3
- Telekalakítások száma: 2
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 3
- Építésrendészeti eljárások száma: 1
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 2
- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 3
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Pénzügyi Iroda:

Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 
pénzforgalmi adatok alapján.

Folyószámla hitelünk 2009. december 1-én:    - 193.246.169,- Ft
Bevételek december 1 – december 31.:                    57.429.287,- Ft
Kiadások december 1 - december 31.:     - 109.802.451,- Ft
Elszámolási számla egyenlege december 31-én:    - 245.619.333,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy  folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti 
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 254.130 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 
az Időközi költségvetési jelentést (PMINFO).

Adóhatósági munka:
- Elkészítettük  és  továbbítottak  az  APEH  felé  a  helyi  iparűzési  adóval  kapcsolatos  esedékes 

adatszolgáltatást.

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

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

Rendeletek felülvizsgálata:

- Az 1/2009. (I. 28.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésről 
szóló rendelete módosítására a mostani januári képviselő-testületi ülésen kerül sor.

- A  2/2009.  (I.  28.)  rendelet:  a  Szentgotthárd  Város  Helyi  Építési  Szabályzatának  egységes 
szerkezetbe foglalására megalkotott rendeletének módosítása változtatást nem igényel.

Képviselői felvetésre adott válasz  :  

Dömötör  Sándor :  A  Deák  Ferenc  u.  14.  önkormányzati  ingatlan  tt.  12.  számú  lakása  időszakos 
páralecsapódásának  problémáját  a  helyszínen  ellenőriztük.  A lakó  elmondása  szerint  a  páralecsapódás 
időszakosan  és  nagyobb  részt  a   hálószoba  ablakán  illetve  a  környező  falfelületeken  jelentkezik.  A 
páralecsapódást  a  harmatponti  hőmérsékletek  alá  hűlt  határoló  felületek  okozzák.  A  helyiség 
hőmérsékletének emelésével  valószínűleg  a  páralecsapódás  is  mérsékelhető  volna.  A lakó kérésére  (és 
felelősségére)  a  Közszolgáltató  Vállalttal  1  db  Duneferlux-uni  DK-600/1600  radiátort  (38.540,-  Ft) 
szállíttatunk a helyszínre. A lakás tulajdonosa időközben azt saját költségére felszereltette.
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Bugán József : A Rábatótfalu városrészen levő törmeléklerakó bekötő útja melletti  árok eliszapolódása 
miatti vízátfolyások megszüntetése érdekében a Közszolgáltató Vállalattól az árokszakasz karbantartását 
megrendeltük.

Huszár Gábor : Az Alpokalja Kupa időszakos rendezvénysorozatával nem indokolható a forgalmi rend 
végleges megváltoztatása. A felvetés oka nyilvánvalóan az,  hogy egyes gépkocsivezetők szabálytalanul 
parkolnak és ezzel lehetetlenné teszik az iskola területére való bejutást. 
Az  első  megoldás,  hogy  a  KRESZ  előírásainak  betartásával  ezek  a  forgalmi  anomáliák  elkerülhetők 
lennének. 
A második megoldás,  hogy Szentgotthárd város Önkormányzata 100 méteres körzeten belül számtalan 
parkolóhelyet biztosít – fizető parkolókat éppen úgy mint ingyeneseket, ahol minden további nélkül lehetne 
parkolni. 
A harmadik megoldás, hogy a szabálytalanul parkoló autósokkal szemben a rendőrök illetve a közterület-
felügyelők intézkedhetnek. 
Mindezek a felsorolt megoldási lehetőségek sokkal jobbak mint az, hogy KRESZ-táblát helyezzünk ki a 
területen.

Szentgotthárd, 2010. január 20.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2009. december 7-én

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

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.

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

2008-TU-NYD-1
A Nyugat-Dunántúli 
turisztikai régióban 
megvalósuló 
turisztikai 
termékfejlesztés 
támogatása

197/2008 3.982.824,- Ft

Elnyert 
támogatás: 

1.991.412,- Ft 1.991.412,- Ft A támogatási összeg folyósításra 
került.

Gyalogosok védelmének 
növelése 
Szentgotthárdon

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

200/2008 1. sz. projekt:
4.928.000,- Ft

Elnyert 
támogatás: 

4.435.200,- Ft 492.800,- Ft

1. számú projekt műszaki tartalma:
7458. j. Kétvölgy-Szentgotthárdi ök. 
Út-Árpád u. 10+655 km szakasza
(Árpád  u.-Rózsa  F.u. 
kereszteződése).Árpád  u.:  2  db 
sárga  villogó  lámpa,  2  db  KRESZ 
jelzést felvillantó berendezés, tartós 
burkolati  jelek,  szegélyek 
süllyesztése.  Rózsa  F.u.:  táblák 
cseréje,  tartós  burkolati  jelek. 
Megvalósítása  2010.  1. 
negyedévben várható.

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
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Városok szövetsége

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31

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,-

Igényelt 
támogatás:

1F: 1.374.450,- 
Ft

2F: 26.991.000,- 
Ft

1F: 242.550,-
2F: 2.999.000,-

ÁFA (25 %):
1F: 404.250,-

2F: 7.497.500,-

NYERT
Az 1. fordulóban 1.374.450,- Ft 

támogatásban részesült. A 
támogatási szerződés aláírásra 

került. A projekt fejlesztés időszaka 
következik.

Szentgotthárd-
Máriaújfalui játszótér 
felújítása

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

99/2009 7.142.857,- Ft Elnyert 
támogatás:

4.642.857,- Ft
2.500.000,- Ft

A műszaki átadás-átvétel 
2009. november 20-án megtörtént. 
A támogatási szerződés megkötése 

folyamatban van.

Szentgotthárdi Kistérség 
közcélú 
foglalkoztatásához 
anyag- és 
eszközbeszerzése

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

Elnyert 
támogatás:

3.404.754,- Ft

Megvalósítása folyamatban

Rába árvízi védekezési 
és helyreállítási 
költségek támogatása 
Szentgotthárdon

NYDRFT

Vis maior támogatás 
igénylése 203/2009 18.046.557,-

Igényelt 
támogatás:
12.263.790,-

5.782.767,-
Nyert

9.393.000,- Ft támogatás átutalásra 
került, ez kevesebb az igényeltnél. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd 
városközponti Liget 
fejlesztése

NYDOP-2009-3.1.1/C 175/2009 55.555.556,- Ft

Igényelt 
támogatás: 

50.000.000,- Ft 5.555.556,-Ft

NYERT
Az igényelt támogatási összeget. 

Támogatási szerződés előkészítése 
folyamatban van.

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.

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 pályázat befogadásáról még nem 
érkezett tájékoztatás.

202/206



Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala, EU Integrációs és gazdaságfejlesztő csoport segítségével 
benyújtott további pályázatok

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS
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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 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Informatikai 
infrastruktúra fejlesztése 
a SZOI keretein belül 

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

16/2008.
Kistérség

Eszközökre, 
programcsomagokr
a lehetett pályázni

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban.

Nem szükséges
A  hiánypótlás  nem  volt,  pályázati 
életúttal  kapcsolatos  információnk 
nincs.

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!



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

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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