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T Á J É K O Z T A T Ó
A Képviselő testület 2010. március 31-i ülésére

Tárgy: A SZOI Szakmai vezetőinek ( idegen nyelvi, sport) tájékoztatója

Tisztelt Képviselő-testület!

Két évvel ezelőtt jelentős intézményi átszervezések közepette bevezetésre került a SZOI-ban a 
kéttannyelvű  oktatás  felmenő  rendszerben  és  a  mindennapos  testnevelés  ugyancsak 
fokozatosan,  felmenő rendszerben. Most,  amikor az indítandó első osztályokról is  dönteni 
kell,  fontosnak tartottam arról tájékoztatást kérni illetve a fenntartó felé tájékoztatást adni, 
hogy mik  ennek a  két  új  területnek  a  tapasztalatai,  illetve  hogyan működnek ezek  az  új 
képzések.
Szentgotthárd  Város  Polgármestereként  felkértem  a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény 
idegen  nyelvi  és  sport  szakmai  vezetőit,  hogy  az  elmúlt  évben  végzett  szakmai  vezetői 
tevékenységükről számoljanak be.
A tájékoztatókat az 1.) , 2) és 3.). számú mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Képviselő-testületet a Tájékoztatót megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézmény  szakmai  vezetőinek  a  Tájékoztató  1.),  2.)  és  3.)  számú  mellékletei  szerinti 
beszámolóit megismerte és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős   : közlésért Dr. Gábor László  irodavezető

2./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézmény szakmai vezetőinek beszámolóit  megismerte és az alábbi kiegészítéssel fogadja 
el:………………………………………………………………………………………………
……
Határidő: azonnal
Felelős   : közlésért Dr. Gábor László  irodavezető

Szentgotthárd, 2010. március 19.

Viniczay Tibor
   Polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző



1.számú melléklet



 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ AZ IDEGEN NYELV 
OKTATÁSA TERÉN VÉGZETT 
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TEVÉKENYSÉGRŐL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Czuczainé Skaper Hilda vagyok, a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 
Arany János és Széchenyi István Általános Iskoláinak idegen nyelv oktatásáért felelős 
munkaközösség vezetője. E feladatomat 2008. június 16-a óta látom el.
    A munkaközösségnek  iskoláink valamennyi német, angol és szlovén nyelvszakos 
tanár tagja. A felmerülő gondokról, problémákról őszintén lehet beszélni. A jó ötletek, 
módszerek  átadása  mindenki  számára  természetes,  nemcsak  a  munkaközösségi 
foglalkozások  keretében,  hanem  a  mindennapi  munka  során  is  megnyilvánul  a 
kölcsönös segítés.
    Röviden  szeretném  megemlíteni,  milyen  lehetőségeket  kínáltak  az  iskolák  a 
nyelvtanulásra az elmúlt évben:

• német két tanítási nyelvű oktatás
• német és szlovén nemzetiségi oktatás
• német és angol nyelv emelt szintű oktatása 
• alapóraszámú német és angol nyelvoktatás

Az általános iskolai idegen nyelv oktatásáért felelős munkaközösség-vezetőjének 
munkaköri leírása:

• Irányítja  az  idegen  nyelvet  oktató  pedagógusok  tevékenységét,  felelős  a 
szakmai munkájukért.

• Összeállítja a munkaközösség éves munkatervét.
• Szükséges  rendszerességgel  munkaközösségi  értekezletet  hív  össze,  ahol 

megbeszélik a nyelvoktatással kapcsolatos aktuális feladatokat, kérdéseket.
• Elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez 

igazodó tanmeneteit.
• Beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség munkájáról.
• Javaslatot  tesz  a  tantárgyfelosztásra,  az  idegen  nyelvet  oktató  szaktanárok 

személyére, a szakmai továbbképzéseken való részvételre, a munkaközösségi 
tagok jutalmazására és kitüntetésére.

   Az  elmúlt  évben  végzett  munkámról  a  munkaköri  leírásomat  figyelembe  véve 
szeretnék tájékoztatást adni. Ennek során bepillantást nyerhetnek nemcsak a végzett 
munkámba, hanem az iskolákban folyó nyelvtanításba is.

Feladatom  az  idegen  nyelvet  oktató  pedagógusok  tevékenységének,  szakmai 
munkájának irányítása, koordinálása, melyek közül a következő területeket szeretném 
kiemelni:

1. Két tanítási nyelvű oktatás: 
     A 2008/2009. tanévben indult el ez az oktatási forma. Először elkészítettem a helyi 
tantervet  1-8.  évfolyamra.  Javaslatot  tettem  a  kiválasztandó  tankönyvre,  illetve 
összeállítottam egy kis „füzetecskét”, melyben összegyűjtöttem azokat a versikéket, 
dalokat, játékokat, melyeket a két tanítási nyelvű és a nemzetiségi oktatásban a tanórán 
lehet használni, és a szülőknek is segítség. 
   Havonta  beszámoltam az  iskolavezetésnek az  induló  első  osztályokban szerzett 
tapasztalatokról. Ehhez sok segítséget kaptam a kollégáktól, az ő tapasztalataikat is 
továbbítottam. Ezt a gyakorlatot ebben a tanévben is folytattam.



     Az óvodás szülői értekezlet után előkészítettem a két tanítási nyelvű osztályba és az 
emelt angol nyelv oktatására jelentkező tanulók mérését ( a gyermekek beosztását, a 
feladatok  elkészítését,  a  kollégákkal  megbeszéltem  a  teendőket,  a  mérés  után 
összegeztem  az  eredményeket;  igény  szerint   szülővel  megbeszéltem  a  mérés 
eredményét).

A leendő első osztályosok szülei részére óralátogatást szerveztem.

2. Nemzetiségi német nyelv oktatása: 
   Valamennyi  évfolyamon  van  nemzetiségi  nyelvoktatás.  A  tavalyi  évben  is 
megszerveztem  a  nemzetiségi  tanulók  vers-  és  prózamondó  versenyét  1-8. 
évfolyamon. A legjobbak aztán részt vettek a megyei versenyen, sőt egy tanuló bejutott 
a területi versenyre Mosonmagyróvárra. 
   2009. januárjában beszámoltam a Megyei Német Önkormányzatnak a nemzetiségi 
oktatás helyzetéről és tapasztalatairól.
      Az elmúlt év májusában a nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulóknak ausztriai 
kirándulást szerveztem és erről elkészítettem a szükséges elszámolást. 

     Júniusban a megyei Nemzetiségi Napra magam készítettem fel a tanulókat. A 3-4. 
osztályosok képviselték az iskolát. A programok költségeit Szentgotthárd és környéke 
Német Kisebbségi Önkormányzatai biztosították számunkra.
     A tankönyvpályázathoz elkészítettem a szakmai értékelést.

    A tanév második félévében az iskolavezetéssel elkészítettük a tantárgyfelosztást, 
segítettem  elkészíteni  a  tanév  elején  az  órarendet.  Próbáltam  odafigyelni  az 
áttanításokra,  ez  sajnos  az  első  évben  nem  nagyon  sikerült.  Az  idei  tanévben 
igyekeztünk ezt kiküszöbölni, vagy legalább is minimálisra csökkenteni.
   A kollégáimmal együtt részt vettem a szakmai továbbképzéseken.
   Szeptemberben  elkészítettem  a  munkaközösség  munkatervét.  A foglalkozások 
megtervezésénél a kollégák kérését, elvárásait mindig igyekeztem figyelembe venni, 
és ennek megfelelően szerveztem a munkaközösségi foglalkozásokat.
   Szeptember elején megnéztem az elkészített tanmeneteket, a felmerülő problémákat 
megbeszéltem a kollégákkal, majd jóváhagyásra ajánlottam azokat.
  Az emelt szintű nyelvoktatásban részesülő 7. és 8. osztályos tanulóknak lehetőségük 
volt  részt  venni  az  országos  tanulmányi  versenyen.  Munkaközösség  -  vezetőként 
figyelemmel  kísértem   a  nevezést,  és  lebonyolítottam  a  házi  versenyt,  majd 
továbbítottam a legjobbakat a megyei fordulóra.
   Az elmúlt tanévben év végén mérést végeztünk a két tanítási nyelvű és a nemzetiségi 
elsős  osztályokban.  Ehhez  elkészítettem  a  mérőlapokat.  A  tapasztalatokat  a 
kollégákkal kiértékeltük.
3. évfolyamban is készítettünk mérést.  Itt  az emelt  szintű nyelvoktatás indításához 

volt erre  szükség.    
   Alsó  tagozatban  a  tanulók  teljesítményét  szövegesen  értékeljük.  A  szöveges 
értékeléshez átnéztem és kiegészítettem a már meglévő értékelőlapokat. Az új oktatási 
formákhoz (pl. nemzetiségi, két tanítási nyelv) pedig elkészítettem negyedévenként az 
értékelőlapokat.
  7. évfolyamon az emelt szintű és a nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók év 
végén vizsgát tettek. A  tanulók vizsgáján magam is részt vettem.



  A kollégák munkájának megismerésére nyelvi órákat látogattam.
  A fiatal,  pályakezdő  kollégáknak  igyekeztem  minden  információt  és  segítséget 
megadni  a  munkájukhoz.  Az  eredményes  munka  érdekében  rendszeresen 
konzultáltunk, részükre bemutató órákat tartottam.
  A  német  tankönyvek  rendeléséhez  összesítettem  a  kollégák  tankönyvigényeit. 
Ajánlásokat tettem új könyvek, szemléltetőeszközök beszerzésére.
    Az iskolavezetéssel, a kollégákkal napi a kapcsolatom. A fontos dolgokban kikérik 
véleményemet.
   Úgy érzem, sikerült eleget tennem az elvárásoknak.

Szentgotthárd, 2010. március 9.  

                                                                         Czuczainé Skaper Hilda
                   idegen nyelvi munkaközösség-vezető



2. számú melléklet

Háklár Gáborné idegen nyelv oktatásáért felelős  szakmai vezető beszámolóka:

Bemutatkozás

1981-ben végeztem a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen földrajz-német nyelv és 

irodalom szakon.

1994-1995-ben a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola és a budapesti Goethe-Intézet által 

szervezett posztgraduális vezetőtanári továbbképzést végeztem el.

2003-2005-ben a Veszprémi Egyetem Tanárképző Karán szakvizsgázott pedagógus oklevelet 

szereztem  gyakorlatvezetői szakon. Ez alapján tanárjelöltek iskolai gyakorlatának szakmai 

irányítását végezhetem.

1986 augusztusa óta dolgozom a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumában.

2008.  június  16-tól  szól  a  megbízatásom a  SZOI Vörösmarty  Mihály  Gimnázium idegen 

nyelvi szakmai vezetői feladatainak ellátására.

Az idegen nyelv oktatása terén végzett szakmai vezetői  tevékenységem

Munkaköri feladataim:

 idegen nyelvet oktató pedagógusok szakmai munkájának irányítása

 SZOI ECL nyelvvizsga-központjának szakmai vezetése, nyelvvizsgák megszervezése, 

lebonyolítása

 munkaközösség éves munkatervének összeállítása

 a  munkaközösség  tagjainak  helyi  tantervhez  igazodó  tanmeneteinek  elbírálása, 

javaslat, azok jóváhagyására

 munkaközösségi összejövetelek szervezése

 tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, azok nyomon követése



 versenyre nevezések összesítése és elküldése

 osztályozó vizsgák szervezése, lebonyolítása

 szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások koordinálása

 német  nyelvet  tanuló  diákok  szakmai  tanulmányi  kirándulásának  szervezése, 

lebonyolítása

 szakmai módszertani segítségnyújtás

 tanítási segédanyagok készítése

 közreműködés a nyílt órák szervezésében

 bemutató órák tartása

 óralátogatás, elemzés, konzultáció 

 egymástól való tanulás támogatása, tapasztalatcsere

 pályakezdő kollégák segítése

 értékelés, mérés, mérőeszközök, módszerek megismertetése és terjesztése

 tankönyvrendelés összesítése

 kapcsolattartás a különböző kiadókkal

 információközvetítés pedagógiai feladatonként és intézménytípusonként

 ( általános iskola, gimnázium)

 pedagógiai tájékoztatás (információ, adat, dokumentum)

 pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése.

 tanácsadás: innovációk, tantárgyak tekintetében, a tartalmi modernizáció segítése

Munkaközösségünk  a  2009-es  évben  is  igen  sokrétű  munkát  végzett.  Vonatkozik  ez  a 

versenyekre, továbbképzésekre, vizsgáztatásra és felkészítésre, a külföldi kapcsolatépítésre, és 

az oktatás-nevelés terén végzett napi feladataink olykor nem egyszerű koordinálására.

Idegen nyelvi  munkaközösségünkhöz 6 fő német, 4 fő angol, 1 fő olasz és 1 fő szlovén 

szakos kolléga tartozik.

Komoly tényezőnek érzem munkánkban azt a tényt is, hogy a 12 fős munkaközösségben 2-en 

(Molnár Marianna és Horváth Zsuzsanna) másik szakjuk elvárásainak és azzal kapcsolatos 

egyéb feladatainak maximálisan igyekeznek megfelelni, ami nem kis dolog, hiszen a magyar 

és történelem kapcsán rengeteg egyéb feladatuk is van.

Munkaközösségünkben  nagy  a  kohéziós  erő,  jól  működik  a  tapasztalatcsere,  az  új 

információkat azonnal továbbadjuk egymásnak. Valamennyien szívügyünknek érezzük, hogy 

iskolánkból  idegen nyelveket  jól  beszélő tanulók kerüljenek ki,  ezért  a kommunikációra 

nagy hangsúlyt fektetünk.



A gimnáziumi  nyolcosztályos  képzési  formában  5-7.  évfolyamig  1  idegen nyelv  tanulása 

kötelező, a második idegen nyelv a 8. évf.-tól választható. A hagyományos (9-12. évf.) illetve 

a nyelvi előkészítő (9-13.évf.) osztályokban 2 idegen nyelv tanulása kötelező. 

A 2009/2010-es tanévben a 314 tanulóból 283 tanuló németet, 237 tanuló angolt és 27 tanuló 

szlovént tanul. A szlovén nyelvet nemzetiségi nyelvként oktatjuk.

Manapság  egy  gimnázium  nyelvoktatásának  sikerességét  a  nyelvvizsgák  számából,  az 

OKTV-én, megyei versenyeken elért helyezésekből és a főiskolákra, egyetemekre felvettek 

arányából mérik le. E téren kimagasló eredményekkel büszkélkedhetünk. Tanulóink évek 

óta  minden  szintű  megméretésen  kiválóan  helytállnak.  A  tanárok  önzetlenül,  általában 

délutáni foglalkozások keretében ingyen készítik fel a diákokat.

 A teljesség igénye nélkül csak a legfontosabb eredményeket sorolom fel.

Tanulmányi versenyek (2008/2009)

SZLOVÉN NYELV

Pintér László   OKTV  1. helyezett (11.A)

NÉMET NYELV

OKTV (11.-12.évf.) II. fordulójába jutott 3 tanuló(Doncsecz Edit,Hegyi Szilvia, Merkli 

Bálint)

Megyei Német Nyelvi Verseny

Szivós Gergő                          1. helyezés( 9.B)

Treiber Martin                      1. helyezés( 10.A)

Kovács Dániel                        1. helyezés ( 10.B)

Szabó Dóra                             2. helyezés  (9.B)

Karsai Márton                       3. helyezés  (10.B)

Domján Bernadett                 4. helyezés (10.B)

Antal Evelin                           6. helyezés ( 9.A)

Mittli Dániel                           6. helyezés ( 10.B)



ANGOL NYELV

Megyei Angol Nyelvi Verseny

Palkó András               1. helyezés ( 7.A) 

Hanna Dániel               6. helyezés ( 8.A)

Érettségi vizsgák, osztályozó vizsgák

A középszintű érettségi vizsgákon szinte valamennyi munkaközösségi tag vizsgáztatott. Egy 

kolléganő  emelt  szintű  angol  érettségin  volt  vizsgabizottsági  tag.  Egyre  több  diák  tesz 

előrehozott érettségi vizsgát  általában a 11.évfolyam végén, de már a 10.  évfolyamon is 

előfordult. Néhányan vállalják az emelt szintű érettségit, mivel esélyt látnak arra, hogy a 2. 

idegen nyelvből is megszerezzék a középfokú nyelvvizsgát. 

2009.  júniusában érettségizők közül  6  diák előrehozott  érettségivel  szerezte  meg érettségi 

jegyét német nyelvből.  Különösen örvendetes,  hogy ebben az évben 4 idegen nyelvből is 

tettek érettségi vizsgát.

Az  alábbi  adatok  a  2008/2009-es  tanév  érettségi  vizsgaidőszakára vonatkoznak 

(rendes+előrehozott érettségik):

• Középszint: 23 német, 17 angol, 3 olasz, 2 szlovén 

• Emelt szint:  2 német, 1 angol, 1 szlovén 

A 12. évfolyamosok érettségi felkészítésén kívül az előrehozott érettségizők felkészítését és 

osztályozó vizsgáik megszervezését is vállalnunk kell.

A munkaközösség tagjai előre meghatározott beosztás szerint vesznek részt a vizsgáztatásban, 

amely munkát zökkenőmentesen és felelősségteljesen végeztük.

Szerteágazó  feladataink  miatt  kénytelenek  vagyunk  az  órai  munkánkat  időnként  teljesen 

átszervezni, s rákényszerülünk a még intenzívebb differenciálásra, mert más a nyelvvizsga, 

más az érettségi követelmény és mást igényel egy gyengébb képességű tanuló haladása. Ez a 

feladat a nyelvtanárok számára nagy kihívást jelent és rengeteg energiát emészt fel.

Nyelvvizsgák

A nyelvtudás fontos mérője a nyelvvizsga. Intézményünk akkreditált ECL



nyelvvizsga-központ,  ahol  már  évek  óta  folyik  alap-,közép-és  felsőfokon,angol  és  német 

nyelvből is vizsgáztatás.

A vizsgák szervezése és lebonyolítása nagyon sok munkával jár. A nyár kivételével, szinte az 

egész  tanév  során  foglalkozom  vele.  Egy  naptári  évben  5 

(február,április,június,október,december) vizsgaidőpont  van.  Egy-egy  vizsgaidőpont 

lezárása heteket vesz igénybe és 5 szombatot, mivel a középfokú írásbeli mindig ezen a napon 

van.

Tanulóink  között  változatlanul  magas  az  államilag  elismert  nyelvvizsga  bizonyítványt 

szerzők száma. Ezt nyilván ösztönzi az is, hogy ezzel plusz pontokat kapnak a felvételi eljárás 

során, a diplomához és a munkába álláshoz pedig elengedhetetlen. 

A 2008/2009-es tanévben egy osztály(12.A) érettségizett a gimnáziumban 19 fővel(én voltam 

az osztályfőnökük).

Az alábbi nyelvvizsga-bizonyítványokkal rendelkeztek:

 német felsőfok:   4 tanuló

 német középfok: 14 tanuló

 angol középfok:  8  tanuló

 szlovén középfok: 1 tanuló

 angol alapfok:  1 tanuló

Fakultáció, tehetséggondozás, szakkörök, felzárkóztatás 

A  tanév  elején  a  9.  évfolyamosok  szintfelmérését  elvégeztük  és  a  nyelvi  csoportokat 

kialakítottuk. 

A tanulók egyre eltérőbb szintű nyelvi tudással érkeznek még az emelt óraszámú képzésre is. 

A szaktanárok  folyamatos  erőfeszítéseket  tesznek  a  hiányosságokkal  rendelkezők  szintre 

hozására és a haladási ütem tartására.

A  tehetséggondozás,  az  érettségikre  való  felkészítés  színtere  a  fakultáció.  A  11.és  a 

12.évfolyamon németből és angolból is vannak fakultációs csoportjaink.

Az 5. és a 6. évfolyamon heti egy alkalommal angol szakkört indítottunk, amelyre nagyon 

szívesen járnak a kisdiákok.

Szakmai továbbképzések 

A  szakmai  felkészülést  és  az  iskolai  segédanyagok  bővítését  szolgálja  a  folyamatos 

kapcsolattartás a különböző kiadókkal.



A munkaközösség tagjai rendszeresen jártak szakmai továbbképzésekre: 

•  Pedagógus szakvizsga (közoktatás vezető szakirány): Szabóné Budai T. 
•  120 órás kompetencia tanfolyam az 5.-6.évf.-on: Frigyné Molnár M.
•  ECL  nyelvvizsga  vizsgáztatói  feladatokra  felkészítő  tanfolyam:  Frigyné 

Molnár M,Szabó Sz., Ernst A.
• A Grimm Kiadó szótárbemutatója: Háklár G.
• A   zene,  játék,  versek  felhasználása  a  német  oktatásban:  Majczán 

Z.(2009.július) 
• 60 órás angol KER-A2-Alapszint III. modul nyelvtanfolyam: Pénzes T.
• Nemzeti Tankönyvkiadó bemutatója: minden nyelvszakos kollég
• Klett Tankönyvkiadó bemutatója: Molnár M.
• Oxford Kiadó tankönyvbemutatója: angol nyelvesek

Egyéb

A kezdő tanárokat  segítő  3  éves  gyakornoki  programban  Szabó Szilárd  kollégánk vesz 

részt.  A  tanítási  folyamat  tervezésében  a  tanmenetek  összeállításához,  a  tanítási  órák 

menetének kialakításához, az óravázlatok írásához segítséget kapott a szakmai segítőtől.  A 

gyakornok  könnyen  beilleszkedett  a  tantestületbe  és  az  idegen  nyelvi  munkaközösségbe, 

amelynek munkájában kezdettől fogva aktívan részt vett.

Tanulóinknak  igyekszünk  minél  több  programot  biztosítani  az  idegen  nyelvek 

gyakorlására,ezért kirándulásokat, sítáborokat szervezünk. 

 2009. június 3.-án németes tanulmányi kirándulást szerveztünk Ausztriába (Eisenstadt és 

környéke).

A szlovén nyelvet tanuló diákoknak és tanároknak van talán a legtöbb lehetősége:

 - minden évben nyáron megrendezik Ljubljanában a nemzetközi nyelvi tábort

 - tanulmányi kirándulást szerveznek Szlovéniába

 - sítábor Roglán

 - színházi előadások

Jelenleg több volt diákunk is tanul külföldi egyetemen, 5 fő Grazban, 5 fő Ljubljanában.

Szentgotthárd, 2010.március 05.         

                                                               Háklár Gáborné

                                                       idegen nyelv oktatásáért felelős 
                                                             szakmai vezető



3. számú melléklet

Huszár Gábor sportszakmai vezető beszámolója

TÁJÉKOZTATÓ A  SZOI EGÉSZSÉG ÉS SPORTNEVELÉS 
PROGRAMJÁRÓL 

( Beszámoló a sportszakmai vezetői tevékenységről.)

2008  tavaszán  döntött  a  képviselő  testület,  hogy  gyökeres  iskolaszerkezeti  változást  hajt 
végre. 2008 szeptemberétől az összes alsó tagozatos gyermek az Arany János Tagintézménybe 
tanul,  míg az összes felsős a Széchenyiben.  Már a döntések előkészítésénél  2 kritériumot 
leszögezett a fenntartó:

1. a nyelvoktatást kiemelten kell kezelni az első osztálytól kezdve
2. el  kell  indítani  egy  egészség  és  sportnevelés  programot.  Ennek  első  lépése,  hogy 

minden  elsős  és  ötödikes  (felmenő  rendszerben)  részt  vegyen  minimum napi  egy 
kötelező sportfoglalkozáson.

Az utóbbi  végrehajtása  érdekében egészség  és  sportnevelés  órákat  alakítottunk ki. 
Beépítettük  az  alsósoknál  a  néptáncot,  a  felső  tagozatban  a  társastáncot  napi 
sportmozgások körébe.

Minden  második  osztályos  tanuló  órarendbe  épített  kötelező  úszásoktatáson  vesz  részt, 
amelyhez párhuzamosan csatlakozik a gimnáziumi osztályok úszásórája. Sajnos a fürdő belső 
rendje  miatt  ezek  az  órák  csak  a  nulladik  az  első  és  részben  a  második  tanítási  órára 
korlátozódnak.
Célunk,  hogy  az  alsó  tagozatosoknál  is  lehetőleg  testnevelő  tanítsa  az  egészség  és 
sportnevelés órákat. (jelenleg ez 55%, míg a gimnáziumban, a szakközépiskolában és a felső 
tagozaton 100%)
Az 5. évfolyamon órarendbe építettük (csatlakozó óra) a küzdelem és játék órát.

A csapatsportágakat  heti 1 ill. 2 alkalommal évfolyam szinten tudjuk kezelni, az egy időben 
tartott 3 sportórában. (lásd: 1 sz. mell.-órarendek) 
Ahhoz, hogy a sportági kiválasztás tökéletes legyen és a gyerekeinket a legoptimálisabb 
terheléseknek tegyük ki a kondicionális képességek megszerzésének  időszakában  első 
körben minden 3. és 4. osztályos tanulót teljes körű antropometriai felmérésnek vetettünk alá, 
amely kiegészült egy labdás programmal. (2009.febr-június) 
„Labda program” a Magyar Elhízás-tudományi Társaság, az EÜM. és a Decatlon 
támogatásával.
Az elmúlt tanév II. félévében ezek a tanulók minden egészség és sportnevelés órán 10-15 
percet csak labdával mozogtak.(az átlag pulzus szám a visszaméréseknél 140-150 között volt) 
Az eredményekről beszámoltam a Győrben megrendezett Népegészségügyi Képző- és 
Kutatóhelyek Országos Egyesületének konferenciáján. Az már most teljes bizonyossággal 
látható, hogy jó úton járunk, hiszen a programban résztvevő tanulók testtömegre számított 
zsírszázaléka csökkent az izomtömeg pedig nőtt! Az elsajátított gyakorlatok jelentősen 
fejlesztették a motorikus képességeket. (lásd 2. mell.-labdaprogram)



A program folytatásaként indulunk a TÁMOP 6.1.2-es komplex egészséges életmódra 
nevelési pályázaton, melynek egyik fő eleme számunkra a tartásjavító gerinctorna. A 
képzésben minden testnevelést tanító nevelő részt vesz, és a SZOI 6-14 éves korosztálya a 
célcsoport. (636 tanuló!)
Ezzel párhuzamosan indult egy 9 Európai tagállamon áthúzódó ún. GENODISC program, 
ahol a tavaly felmért gyerekek gerincét, a gerincet tartó izmokat és a tartásukat mértük fel, 
úgy, hogy nyálból genetikai vizsgálatot is végzünk. Ugyan a második mérés még hátra van az 
eddigi eredmények is értékes információkat szolgálnak.

1. Az említett korosztály 50%-ánál tartáshiba fordul elő. Ennek 90%-a  enyhe, tehát a 
rendszeres gerinctornával valószínűleg  korrigálható!
Összesen egy esetben fordul elő középsúlyos deformáció. Amennyiben a 
visszamérésnél még fennáll bárkinél a rendellenes tartás, úgy a programot vezető 
orvos ezt jelezni fogja a szentgotthárdi gyermekorvosok felé.

2. Az izomerő vizsgálat 8,71-os eredménye a 12-es skálán bíztató értéket mutat.
Az izomtesztek osztályszintű elemzésénél azonban kiderül, hogy az átlag feletti 
érték a 4.c és főleg az 5.a kimagaslóan jó eredményének köszönhető.
Az antropometriai méréseknél és a labdaprogramnál is ez a két osztály mutatta a 
legjobb eredményt. (emelt szintű testnevelési osztályok)

3. A további adatértékelésekből kitűnik, hogy a 10-12 éves korosztályig nem  
annyira az izomerő fejlesztés a fő szempont. Az izmok nyújthatósága kell,

      hogy a sportórák és a mindennapos edzések lényeges eleme legyen. A tanulók 
      megváltozott életritmusa, a számítógép és a TV előtt, az iskolapadban töltött 
      hosszú órák az izmok rövidüléséhez vezet, amelyet csak  a mindennapi 
      nyújtógyakorlatokkal lehet kompenzálni.( szenzitív időszakok!!)
      Az érintett szülők az eredményeket kézhez kapták .
      A teljes adatbázis a SZOI Széchenyi Iskola titkárságán megtekinthető.
      Személyes konzultációra bármikor rendelkezésre állok!
Az eddigi mérések alapján ki merem jelenteni, hogy az első és 5. osztályban az 
elmúlt tanévben bevezetett mindennapos egészség és sportnevelés lehetősége a 
képviselőtestület legjobb döntése hosszútávon, az egészségmegőrzés területén.

Természetesen mindkét program csak a Szülők beleegyező nyilatkozatával történhetett.
A TÁMOP 6.1.2-es pályázat kritériuma, hogy a rendszer az elkövetkező 3 évben fenntartható 
legyen. A mindennapos sportmozgás 2 év múlva „felfut”!
Az egyesületi edzőket folyamatosan bevonjuk az edzéselvű órák megtartásába.
(lurkó labdarúgás I, II.,III. kcs., leány labdarúgás, kézilabda)
A Városi DSE támogatásánál (sajnos csak 500 e Ft/év!) alap sportágként kezeljük az atlétikát 
és a tornát. Mindkét sportág alapfeltétele az izmok átlagon felüli nyújthatósága.
A már említett pályázatok és programok mellett csatlakoztunk az újonnan megalakult 
MGYLSZ-hez I-III. korcsoportban 4 csapattal. A befizetett 500,-Ft+ÁFA/fő csatlakozási díj 
fejében 50.000,-Ft/csoport + 150.000,-Ft felszerelés támogatásra számítunk.
Az elmúlt másfél év alatt 6 megyei elődöntőt vagy döntőt és két országos döntőt sikerült 
különböző sportágban Szentgotthárdra hozni, ezzel is csökkentve a SZOI utazási költségeit.
Itt jegyzem meg, hogy a IV. korcsoportos leány labdarúgásban a SZOI csapata Diákolimpiai 
országos bajnok lett az elmúlt tanévben!



A szervezés, a pályák minősége, a versenyzők ellátása annyira elnyerte az MDSZ ellenőreinek 
tetszését, hogy az idén a VI. kcs.-os fiú döntő szervezési jogát is Szentgotthárd kapta.
A testnevelő tanárokat teljesen megpróbálom mentesíteni a versenyre utazások és 
egyeztetések sokszor követhetetlen kuszasága alól.
A Diákolimpiai versenyek ezzel kapcsolatos nevezéseit és szervezéseit én végzem.
Napi feladatom a kistérség iskoláival való egyeztetés, a területi diáksport-vezetőkkel való 
kapcsolattatás, és a Vas megyei Sportigazgatósággal, a Testnevelő Tanárok Egyesületével, a 
Megyei és Országos Diáksport Tanáccsal való konzultáció.
Megállapodást kötöttem a szakonyfalusi, az alsószölnöki polgármesterekkel, valamint a 
Maverik autókölcsönzővel, hogy a tanév során  kedvezményes áron kapjuk a versenyekre az 
autókat.

Továbbgondoltuk és fejlesztettük az intézményvezetők segítségével a Lendvai, a Neuhausi és 
Sveti Jurij-i sportkapcsolatainkat. Ezeken a versenyeken évente több mint 100 tanuló vesz 
részt. A diákolimpiai versenyeken kb. 120 tanuló sportol.
Az iskolai sítáborokban (köszönhetően Tarvisio városának és a szlovén sportminisztérium 
támogatásának) 132 tanuló vett részt.
Évente kb. 50 teljesen kezdő tanulót tanítunk meg síelni, és szerettetjük meg a mozgás 
élményét. 
Évek óta tapasztaljuk, hogy ezek a tanulók bevonják szüleiket, és ha, tehetik rendszeresen 
kimozdulnak hétvégeken családi sportolás céljából. 
A városi DSE-ben 72 tanuló az igazolt versenyző.
Az iskolai élet zavartalan működését segítve, és a legoptimálisabb kihasználást biztosítva a 
verseny és a szabadidősportnak az év elején összesítem az iskolák tornatermeinek és a 
tornacsarnok órabeosztását, délutáni és esti leterheltségét.
Amennyiben átfedés van, úgy az edzőkkel egyeztetem az esetleges helyszínváltást. 
Természetesen az utánpótlást biztosító sportcsoportok ingyen használják a tornatermeket.
A jelenlegi helyzet: lurkó labdarúgói – Arany , Gimnázium és Tornacsarnok heti  2 alkalom. 
Fiú és leány labdarúgás: Arany, Gimnázium és Tornacsarnok. Szivacskézilabda: Arany és 
Gimnázium. Fiú és leány kézilabda 4. kcs. Gimnázium és Tornacsarnok. Ingyenes használó 
még az NB II-es kézilabdázók felnőtt és ifjúsági csapata.
Ezzel párhuzamosan minden évben elkészítem a SZOI egészség és sportnevelést tanító 
nevelőinek órabeosztását külön-külön helyszínre és időre, de egy táblázatba. Munkájukat 
segítve óralátogatásokon veszek részt. Az ott készült videókat kielemezzük.
Az év folyamán rendszeresen, de a fontosabb sportesemények előtt, akár hetente többször is 
egyeztetek az érintett testnevelővel, edzővel.
Az elmúlt másfél tanév során 3 országos, 2 nemzetközi és 4 regionális konferencián vetem 
részt. Ebből három alkalommal előadóként.
A szlovén sportminisztériumtól felkérést kaptam előadóként a szlovéniai sporttanár 
továbbképzésre.
Ugyancsak ismertettem a Szentgotthárdon elkezdett munkánkat a Vas megyei Testnevelő 
Tanárok Egyesülete és a NYME által szervezett regionális testnevelő tanári továbbképzésen.
A tanulók motiválása érdekében a szülőkkel karöltve osztályok közötti pontversenyt 
hirdettünk tanulmányi munka, versenyeredményesség és részvételi aktivitás alapján.(lásd:4 sz. 
mell.)
Meggyőződésem, hogy egy egészségesen élő lakósság nem csak az egészségmegőrzés 
területén, de városmarketing szempontból is jó befektetésnek bizonyul.



Huszár Gábor
Sportszakmai vezető

1 sz. melléklet

Az egy időben tartott órák vastagon szedve.

2 sz. melléklet:

Antropometriai mérés és labdás program





3 sz. melléklet:

Genodisc program szentgotthárdi felmérés (2009. 11.30-12.01) első 
eredményei

- 7 osztály, 110 gyerek –

Fizikális vizsgálat

Szegycsont alakja tölcsérmellkas: 1
tyúkmell: 0 Törzs-kar háromszög asszimetria: 4 

Nyaki görbület

Háti görbület

Ágyéki görbület

kisimult: 0
fokozott: 1
 
kisimult: 8
fokozott: 25
 
kisimult: 3
fokozott: 3

Lapockák szimmetriája 

és helyzete

asszimetria: 14

Medence szimmetrikus 

állása
asszimetria: 0

Gerincferdülés:
Háti gerinc és bordaívek scoliosis: 19 enyhe: 19



    funkcionális: 8 közepes:
    bordapúp: 2 súlyos:

Lumbális gerinc scoliosis: 11 enyhe: 10
    funkcionális: 3 közepes: 1

súlyos:

SZUMMA: tartáshiba a gyerekek felénél (55 fő a 110-ből) fordult elő, 90%-ban enyhe, a 
tartásjavító tornával korrigálható forma.

Izomerő vizsgálat
Átlag pontszám: 8,71 / 12 pont
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A tartásjavító izomtesztek végeredménye szignifikánsan függ:
a.) Nem (p=0,003)

21N e m1 21 086420M e a n  I Z O M _ T O T A LE r r o r  b a r s :  + / -  1 , 0 0  S D

b.) Osztály (p=0,000003)
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c.) Testsúly (p=0,003)
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Az izomtesztek eredménye nem függ össze: kézszorító erő, életkor, testmagasság

4 sz. melléklet:

Tanulmányi és egészség és sportnevelés verseny jelenlegi állása





E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2010. március 31-i ülésre

Tárgy: Oktatási intézmények 2010/2011. tanévben indítható csoportok száma, illetve ezek 
maximális létszámának meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nevelési–oktatási  intézmények  működéséről  szóló  11/1994.  (VI.  8.)  MKM r.  16.  §  (1) 
bekezdése szerint a szülő március 1. és április 30. között - a községi, városi, fővárosi kerületi, 
megyei jogú városi önkormányzat által meghirdetett időpontban - köteles beíratni tanköteles 
gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola a 
beiratkozás  idejét  a határidőt megelőzően legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra 
hozni. 

Szentgotthárd  Városában  a  jegyző  a  beiratkozást  2010.  április  28-29.  napokra  írta  ki.  E 
napokon lesz az óvodai beíratás a Játékvár Óvoda intézményében, az iskolai beíratás a SZOI 
Arany  János  Általános  Iskola  1-4.  Évfolyama  intézményegységében,  illetve  a  SZOI 
Csörötnek-Magyarlak Általános Iskola Intézményegységében.

A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  tv.   90.  §.  (1)  bekezdése  szerint  a  közoktatási 
intézményt  fenntartó  helyi  önkormányzat  meghatározza  és  közzéteszi  az  óvodák,  iskolák 
működési  (felvételi)  körzetét.  Esetünkben  ez  a  Szentgotthárdi  Kistérség  területe.  Az  e 
körzetben élő gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az óvoda, iskola nem tagadhatja meg.

1.) A Játékvár Óvodában

Jelenleg  284  fővel  összesen  13  csoport  működik.  A székhely  óvodában  11  csoport,  a 
rábatótfalui telephelyen 1 csoport van, Rönökön a Kerekerdő Tagóvodában szintén 1 csoport 
működik.
A Képviselő-testület a 9/2010. sz. hat. 1.8) pontja, valamint a fenntartó Szentgotthárd Város 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az 5/2010. sz. határozat 1.5. pontja 
alapján a Játékvár Óvoda Tótfalusi úti telephelyén működő csoport megszüntetését tervezi. 
Így a székhely óvodában a létszámok alapján is indokolt a 11 csoport indítása és működtetése, 
a rönöki Kerekerdő Tagóvodában pedig az 1 csoport indítása.
A csoportok maximális csoportlétszáma az oktatási törvény által meghatározott 25 fő.
A jelenleg  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézményhez  tartozó  Csörötnek-Magyarlak  Általános 
Iskola  és  Óvoda  magyarlaki  és  csörötneki  óvodai  telephelyei 2010.  július  1.  napjától  a 
Játékvár Óvoda Szentgotthárd intézményéhez fog tartozni. Ezért a 2010/2011-es tanévben a 
tavalyihoz  hasonlóan  1-1  csoport  indítását  javasolja  a  fenntartónak  a  törvényben 
meghatározott max. 25 fős létszámmal. 



2.) Alsó tagozaton

a  SZOI  Arany  János  Általános  Iskola  1-4.  Évfolyamán  és  a  Csörötnek  –Magyarlak 
Általános  iskola telephelyen  összesen  5  első  osztály  indítása  a  célszerű,  ugyanis  előre 
láthatólag 100-110 fővel számolhatunk a leendő első osztályosok tekintetében
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 3. sz. mell. 1 a./ pontja az 1-4. évfolyamon az 
átlag létszámot 21 főben, a maximális osztálylétszámot 26 főben határozza meg. Javasoljuk az 
intézménynek, hogy az induló első osztályosok létszámai max. 26 fő/osztály legyen, ezt a 
létszámot túllépni – amennyiben indokolt  -  a fenntartó engedélyével lehet a közoktatásról 
szóló, 2010. szeptember 1-jétől hatályos többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 3. számú 
melléklet II. 7-8. pontja alapján lehet:
„7.  Az  óvodai  csoportra,  iskolai  osztályra,  kollégiumi  csoportra  megállapított  maximális  
létszámot  legfeljebb  húsz  százalékkal  átlépheti  a  nevelési  év,  illetőleg  a  tanítási  év  
indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport,  illetőleg az iskolában az adott  
évfolyamon  legfeljebb  két  iskolai  osztály,  a  kollégiumban  két  kollégiumi  csoport  indul;  
továbbá függetlenül  az  indított  osztályok,  csoportok  számától,  akkor  is,  ha  a  nevelési  év,  
tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
8.  Az  I.  részben  meghatározott  maximális  létszám,  illetve  a  II.  rész  7.  pontjában 
meghatározottak  szerint  számított  maximális  létszám  tíz  százalékkal  túlléphető,  ha  az  
oktatásszervezési  okok  miatt  indokolt,  továbbá  az  intézkedéssel  az  óvodaszék,  iskolaszék,  
kollégiumi  szék,  az  óvodai,  iskolai,  kollégiumi  szülői  szervezet  (közösség)  és  az  iskolai,  
kollégiumi diákönkormányzat egyetért.”

A leendő  első  osztályosok  szüleinek  hagyományosan  szülői  értekezletet  tartott  a  SZOI 
igazgatója  2010.  február  22-én,  ahol  bemutatta  az  intézményt  és  ismertette  a  képzési 
lehetőségeket. 

A szülői értekezleten kiosztott tájékoztató kérdőíven az alábbi lehetőségeket jelölték meg a 
szülők:

igény Összes igénylő Sztg. Közigazgatási 

területéről

Nem  Sztg.  Közigazgatási 

területéről

Nemzetiségi német 16 fő 10 fő 2 fő Szakonyfalu
3 fő Rábagyarmat
1 fő Csörötnek

Nemzetiségi szlovén 3 fő 3 fő
Kéttannyelvű német 19 fő 12 fő 2 fő Magyarlak

1 fő Csörötnek
1 fő Felsőszölnök
1 fő Rönök
1 fő Apátistvánfalva
1fő Alsószölnök

Emelt német 8 fő 7 fő 1 fő Rönök
Emelt angol 19 fő 17 fő 1 fő Rönök

1 fő Rábagyarmat
Normál tanterv (német) 17 fő 14 fő 1 fő Csörötnek



2 fő Szakonyfalu
Normál tanterv (angol) 6 fő 6 fő
ÖSSZESEN 88 69 19

A szülőkkel közölve lett, hogy a felmérés célja csak a tájékozódás, az indítandó képzésekben 
kizárólag a fenntartó társulási tanács fog dönteni a következő ülésén.
A szülői igényeket, a fenntartói lehetőségeket és a finanszírozási normatívákat is figyelembe 
véve a SZOI Arany János Általános Iskola 1-4. Évfolyamán egy két tanítási nyelvű osztály , 
egy  nemzetiségi osztály,  2 általános/alap képzési osztály indítását  javasolja Szentgotthárd 
Város Önkormányzata a fenntartó Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának.
Emelt képzést ( angol, német ) a 2010/2011-es tanévben  nem kívánunk  indítani, mert sem 
anyagi, sem személyi feltételei nincsenek meg hosszú távon e képzési formának. Miközben a 
nemzetiségi  illetve  a  kéttannyelvű  képzés  plusz  normatívával  támogatott,  az  emelt  nyelvi 
képzésre  ilyen  normatíva  nincsen,  ugyanakkor  a  képzés  megszervezése  plusz  forrást 
igényelne. 

A 2010/2011-es tanévben indítani kívánt első osztályok kapcsán fontosnak tartom, hogy a 
SZOI-ban  működő  képzések  továbbhaladásáról  is  beszéljünk.  Hiszen  akkor,  amikor  első 
osztályban elindítunk egyes képzéseket, akkor jó volna látni azt is, hogy mi lesz (lehet) majd 
ebből a képzésből évek múlva. Szerencsés, ha a szülők is tudják ezt lehetőleg már akkor, 
amikor  gyermekeiket az általános képzéstől eltérő képzésre beíratják.
Két évvel ezelőtt jelentős intézményi átszervezések közepette bevezetésre került a SZOI-ban a 
két tannyelvi oktatás felmenő rendszerben. 

Egy két évvel ezelőtti anyagból idézek az alábbiakban a teljesség igénye nélkül:

„A két tanítási nyelvű oktatás keretei között a gyerekek az anyanyelv mellett már kisiskolás  
kortól második nyelvként sajátítják el  az adott  idegen nyelvet,  amely nemcsak a tanítás  
célja, hanem a tanulás eszköze is egyben. 
Az adott évfolyam heti tantárgyi óraszáma minimum 35%-ának kell a célnyelven folynia.
Alsó  tagozaton  a  gyerekek  még  csak  a  készségtárgyakat  (ének-zene,  rajz,  technika,  
testnevelés) tanulják idegen nyelven, hiszen ezek a tantárgyak adnak leginkább teret a nyelv  
használatára  az  egyes  tevékenységek  közben.  Felső  tagozaton  elsősorban  a  
természettudományi tantárgyakat (főleg természetismeret, biológia, földrajz, esetleg fizika  
vagy kémia) tanulják a diákok, de itt már bevezetésre kerülnek a célnyelvi ország irodalma,  
valamint a történelmi és földrajzi országismeret tantárgyak.
A magyar-német két tanítási nyelvű képzés megszervezését a következők indokolják:
• Az előzetes jelzések alapján erre a szülők részéről nagy igény mutatkozik.
• Szentgotthárd  földrajzi  helyzete,  Ausztria  és  a  német  nyelvterület  közelsége  már  

önmagában is  indokolja a képzés elindítását.  Környékünkön még nincs ilyen jellegű  
képzés…

• A képzés 2008/09-es tanévben történő elindításához szükséges személyi feltételek a  
Szentgotthárdi  Oktatási  Intézményben rendelkezésre  állnak.Mivel  a  képzés  felmenő 
rendszerben kerül bevezetésre, így az érintett pedagógusoknak lesz ideje arra, hogy az  
intézmény vezetője által előírt képesítéseket a megadott határidőig megszerezzék..



• A képzés bevezetése a fenntartó számára nem jár plusz anyagi ráfordítással, az előírt  
továbbképzések pedig a továbbképzési keretből finanszírozhatók.” 

A SZOI felügyeleti ellenőrzése során is megállapította a belső ellenőri vizsgálat, hogy a  SZOI 
képzéseivel a beiskolázások nincsenek összhangban.

A 2008/2009-es tanévtől egységes beiskolázási terv készült SZOI szinten, mely nem tartotta 
szem előtt az oktatás területén folyó jelenlegi képzések hosszú távú biztosítását.

2005-2009-es időszakban az alábbi továbbképzéseken vettek részt a SZOI pedagógusai:
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium:
- Angol egyetemi szak, 
- érettségi vizsgaelnöki, 
- HEFOP 90 illv. 120 órás továbbképzés, 
- EU-s pályázati projektmenedzsment tréning, 
- szlovén pedagógus továbbképzés, 
- közoktatási vezető képzés (2 fő), 
- ECL vizsgáztatói feladatokra felkészítő továbbképzés.

SZOI Széchenyi István 5-8. Évfolyam:
- Angol nyelv szak, 
- gyógytestnevelés szak, 
- fejlesztő pedagógus szak, 
- ECDL tanfolyam, 
- német nemzetiségi továbbképzés, 
- nem szakrendszerű oktatásra való felkészítés, 
- vizsgáztatói felkészítés,  
- HEFOP-os pályázati továbbképzések,  
- közoktatás vezető képzés (1 fő)- nem indult a képzés.

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

A nevelési –oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési,  
tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít.  A beiskolázási tervet a közoktatási intézmény 
vezetője a szakmai munkaközösségek közreműködésével dolgozza ki. A beiskolázási tervet - a  
továbbképzési időszakban – minden év március 15-ig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási  
évre. 



SZOI Takács Jenő AMI: 
- Vizuális nevelés egyetemi szak, 
- orgona szakos főiskolai végzettség, 
- furulya előadóművész szakirányú végzettség,
- 30-60 órás szakirányú továbbképzések (pl.: regionális zeneiskolai versenyek, mint komplex 
zenetanári  továbbképzések,  magánének  módszertani  továbbképzés,  zenei  munkaképesség 
gondozás).
A belső ellenőri jelentésben szerepel, az intézmény szempontjából pedig létkérdés (!), hogy a 
közeljövőben célszerű lenne egy teljesen új, egységes SZOI szintű középtávú továbbképzési 
tervet  készíteni-  az  alprogramokkal  együtt,  melyben  meghatározásra  kerülne  a  preferált  
továbbképzések, tanévenkénti beiskolázottak száma, képzések finanszírozása stb.

A preferált továbbképzés elsősorban a két tannyelvi oktatás továbbhaladásának feltételeit kell, 
hogy megteremtse, hiszen az intézmény vállalása ellenére ez jelen pillanatban nem áll fenn!!! 
Az  elmúlt  két  tanévben  az  intézmény  nem  hozott  hathatós  döntést  ennek  érdekében. 
Szentgotthárd  jelenlegi  oktatási  programjával  nem  teljes  mértékben  kompatibilis  a  
pedagógus továbbképzésben részt vevő pedagógusok megszerzett, vagy éppen folyamatban  
lévő képzései. Ennek következtében veszélybe került a két tannyelvi képzés folytatása a 4.  
évfolyamot követően!

Mivel már a Szentgotthárd Társadalmi, gazdasági programja 2007-2010-es anyagban is az 
egyik legfontosabb elemként említettük az oktatás területén az idegen nyelvtudás fontosságát 
–  a  két  tannyelvi  oktatás  bevezetését-,  ezért  felelősséget  kell,  hogy  vállaljunk  a  képzés 
folytatásának kidolgozásáért.
A képzés bevezetése előtt a szakértői véleményben az alábbiak kerültek megfogalmazásra:
„Az ehhez szükséges személyi feltételek, valamint a megvalósításhoz szükséges anyagi háttér  
biztosítása a fenntartók többletterhét fogja jelenteni.” 
A SZOI-ban a személyi feltételek jelenleg 6. évfolyamig megfelelőek. Azt követően még nem 
kidolgozott a két tannyelvi képzés továbbhaladása.
Az  iskolának  legalább  három  tantárgy  célnyelven   való  tanulását  kell  lehetővé  tenni.  A 
célnyelv és a célnyelvű órák aránya a tanulók kötelező tanórájának harmincöt százalékánál ne 
legyen kevesebb, és ötven százalékánál ne legyen több.
Ez a SZOI-ban jelenleg nehezen érvényesíthető. A SZOI Széchenyi István 5-8. Évfolyamos 
intézményében 1 fő matematika-német szakos pedagógus van , aki a képzésben számításba 
jöhet.  A SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnáziumban  2  főt  vehetünk  figyelembe  a  képzés 
szempontjából, 1 fő német-földrajz szakos, 1 fő német –testnevelés  szakos pedagógust.
Ez a képzés személyi feltételéhez azonban minimális!

A jelenlegi két tannyelvi képzésben lévők második évfolyamon tanulnak, tehát még 4 év van 
arra,  hogy  szakembereket  képezzünk,  felsőfokú  intézményekben  megfelelő  pedagógus 
végzettségű szakembereket keressünk.

A pedagógusok  szükséges  továbbképzését  a  Kt.  17.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  alábbiak 
szerint kell szervezni: mivel az iskolai nevelés és oktatás nyelve néhány tantárgy esetében 
nem  a  magyar  nyelv,  a  német  nyelven  folyó  nevelő  és  oktató  munkához  pedagógus-



munkakörben  az  alkalmazható,  aki a   német  nyelven  tanított  tantárgy  tanításához 
meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint a német nyelv 
tanítására jogosító tanítói, tanári, nyelvtanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, 
illetve  7-8.  évfolyamok  esetében  meghatározott  felsőfokú  iskolai  végzettséggel  és 
szakképzettséggel  rendelkezik,  továbbá  az  alapképzésben vagy  a  szakirányú 
továbbképzésben elsajátította az adott tantárgy német nyelven történő oktatásához, szükséges 
nyelvi ismereteket. Mindezeknek azonban előfeltétele a 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet 2. 
§ (1) bekezdésének megfelelőn, hogy legalább egy fő pedagógus kolléga német anyanyelvű 
legyen.

Mivel  a  SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnáziumban  a  képzés  folytatásának  feltételei 
kedvezőbbek,  ezért  a  továbbhaladás  lehetőségét  ezen  intézményegységben  célszerű 
kidolgozni és megteremteni. (Tantárgyak kiválasztása, esetleges beiskolázás stb.)
Mindezek arra mutatnak, hogy a nyolcosztályos képzés keretei között kell a két tannyelvi 
képzést folytatni. 
Elképzeléseink szerint a 4. évfolyam után azok a tanulók, akik szeretnék ezt a kéttannyelvű 
képzést  folytatni  a  SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  nyolcosztályos  osztályában 
folytathatnák  tanulmányaikat.  Ezzel  tovább erősítenénk  a  nyolcosztályos  képzést,  annak 
jövőbeni szakmai megalapozottságát. Azok a tanulók, akik nem szeretnének 4. évfolyam után 
két  tannyelvi  képzésben  részt  venni  a  SZOI  Széchenyi  István  Általános  Iskola  5-8. 
Évfolyamos intézmény 5. évfolyamos osztályaiban folytathatnák tanulmányaikat, ugyancsak a 
nemzetiségi  nyelvet  tanulók  és  az  alapképzésben  résztvevőkkel  egyaránt.  Természetesen 
lehetőség nyílna a nem két tannyelvi képzést  választók,  de a  nyolc osztályos gimnáziumi 
képzésben tanulni kívánók számára is.

3.) Felső tagozaton

A SZOI  Széchenyi  István  Általános  Iskola  5-8.  Évfolyam,  a  SZOI  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium   és  a  SZOI   Csörötnek-Magyarlak   Általános  Iskola intézményegységeiben 
összesen 5 ötödikes osztály indítása indokolt. A SZOI Széchenyi István Általános Iskola 5-8. 
Évfolyamán  3  osztály,  1  osztály  a  SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  nyolcosztályos 
képzésén, 1 osztály a SZOI Csörötnek-Magyarlak Általános Iskolában. A közoktatási törvény 
alapján a maximális osztály létszám: 30 fő.

4.) A napközis csoportok

számának  meghatározásáról  a  SZOI   általános  iskolai  intézményegységekben   is  dönteni 
szükséges.
A napközis csoportok számának alakulása  a 2009/2010-es   tanévben :
- SZOI Arany János Általános Iskola: 10 alsós napközis csoport ( melyből 5 összevont);
- SZOI Széchenyi István Általános Iskolában :  1 csoport
-SZOI Csörötnek-Magyarlak Általános Iskola:  2 csoport                                                  .

A napközis csoportok pontos számát csak a tényleges napközis beíratást követően a májusi 
testületi ülésen tudja a Testület illetve a fenntartó meghatározni.



5.) A középiskolákban
 

az induló osztályok létszáma szintén nem lépheti túl a törvényi előírás maximális létszámát, 
mely 9-13. évfolyamon, valamint a szakközépiskolai elméleti képzés szakképző évfolyamon 
35 fő, a szakiskola 9-10. évfolyamán 30 fő.

-  A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium a hagyományoknak megfelelően a 8 évfolyamos 
képzés mellett egy 4 évfolyamos általános osztályt indít,  ahol 35 fő a max. létszám, de a 
beiskolázásnál figyelni kell arra, hogy az adott évfolyamon az átlaglétszám a 28 főt elérje!. 

- A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményébe az általános iskolákból 135 db 
jelentkezési lap érkezett, melyből 114 fő a felvehető. 

A szakközépiskolai  tagozaton  az  egyik  osztály  0.  évfolyamos  nyelvi  előkészítő  osztály 
(vendéglős+informatikus  szakiránnyal),  a  másik  „sima”  szakközépiskolai   osztály 
(automatikai műszerész, bútoripari technikus szakiránnyal). 
A szakiskolai képzésben az egyik osztályában szakács és pincér, a másik osztályban asztalos 
és géplakatos képzést terveznek. 

Az elmúlt évek beiratkozási adatai:
• 2003/2004-es tanév: 83 fő
• 2004/2005-ös tanév: 73 fő
• 2005/2006-os tanév: 78 fő
• 2006/2007-es tanév: 75 fő
• 2007/2008-as tanév: 77 fő
• 2008/2009-es tanév: 116 fő
• 2009/2010-es tanév: 109 fő
•

Ezekhez  jön  még  hozzá  az  évismétlők  száma  illetve  azok,  akik  a  beiratkozás  után 
meggondolták magukat és mégis a  III.  Béla  Szakképző Iskolát  választották.  Ez a  szám a 
beiratkozottak kb. 10-15 %-a, tehát a tapasztalatok alapján szeptemberben max. 90 fő kezdi 
meg tanulmányait az iskolában.

A törvényi előírásnak megfelelően a 9-13. évfolyamokon az átlaglétszám 28 fő, maximális 
létszám 35 fő lehet – kivétel a szakiskola 9-10. évfolyam és a 0. évfolyamos nyelvi előkészítő 
osztály létszáma, ahol az átlaglétszám 23 fő, a maximális létszám 30 fő lehet.

Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX  tv.  előírása  alapján  meghatározza  és  közzéteszi  az  óvodák  (  Játékvár  Óvoda 
Szentgotthárd ), iskolák ( Szentgotthárdi Oktatási Intézmény) működési (felvételi) körzetét. 
Esetünkben ez a Szentgotthárdi Kistérség területe. 
Határidő: azonnal



Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző 

2./ Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége  Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 
Játékvár  Óvodában  a  2010/2011-es  tanévben  indítható  csoportok  számát  összesen  14 
csoportban  határozza  meg  –  Szentgotthárd  11  csoport  ,  Rönök  1  csoport,  a    jelenleg 
Szentgotthárdi  Oktatási  Intézményhez  tartozó  Csörötnek-Magyarlak   Általános  Iskola  és 
Óvoda magyarlaki és csörötneki óvodai telephelyei 2010. július 1. napjától a Játékvár Óvoda 
Szentgotthárd intézményei a tavalyihoz hasonlóan 1-1 csoport indítható.
A csoportok maximális létszáma  az oktatási törvény által meghatározott 25 fő.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző
              Kovács Tiborné  óvodavezető

3./ Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 
Szentgotthárd  és  Kistérsége  Integrált  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézményben 5 első osztály indítását  határozza meg.  4  osztály a  SZOI 
Arany János Általános Iskola 1-4. Évfolyamán (1 két tannyelvi, 1 nemzetiségi, 2 általános), 1 
osztály a SZOI Csörötnek –Magyarlak Általános Iskolában.
Az  induló  első  osztályok  létszámát  a  törvényi  előírásoknak  megfelelően  max.  26  főben 
engedélyezi. 
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző
              Pénzes Tibor  igazgató

4./ Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 
Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  készítsen  egy  SZOI  szintű  középtávú  továbbképzési 
tervet,melynek elsősorban a két tannyelvi képzés továbbhaladását kell megalapoznia. Erről az 
intézmény igazgatójával a 2010. májusi  testületi és Társulási Tanácsi ülésekre készíttessen 
beszámolót.  
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős  : Viniczay Tibor polgármester 

5./ Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 
Szentgotthárdi  Integrált  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézményben a napközis csoportok száma a tényleges napközis beíratást követően, a májusi 
ülésen kerüljön meghatározásra.
Határidő: 2010. májusi testületi ülés
Felelős:  Dr. Gábor László  irodavezető
              Pénzes Tibor igazgató

6./ Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége  Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 



Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziumban a 2010/2011. tanévben 
a nyolcosztályos képzésben és a négy évfolyamos képzésen is 1-1  osztályt indíthasson:
A nyolc évfolyamos képzésen a maximális osztály létszám: 30 fő; a 4 évfolyamos osztály 
max. létszáma 35 fő. Az osztályok feltöltését úgy kell alakítani, hogy a 9-12,13. évfolyamon 
az átlag létszám a 28 főt elérje.
Határidő: azonnal
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

7./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium  intézményében  a  2010/2011-es  tanévben  a  szakközépiskolai  és  a  szakiskolai 
képzésben  is  2-2  osztály  indítását  engedélyezi.  A szakközépiskolai  képzés  kettő  osztálya 
közül egy 0. évfolyamos nyelvi előkészítő osztály indítását engedélyezte.
Az  osztályok  létszáma  az  oktatási  törvényben  meghatározottak  szerint:  0.  évfolyam  és 
szakiskolai  képzés  9-10.  osztály  maximális  létszáma  30  fő  lehet,  a  9-13.  évfolyamon  a 
maximális létszám 35 fő lehet.
Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

Szentgotthárd, 2010. március 22.

   Viniczay Tibor
    Polgármester h.

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző



E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület  2010. március 31-i ülésére

Tárgy: 2009. évi Országos kompetenciamérés eredményeinek elismerése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1993. évi LXXIX. tv. 99.§ (4), (5) bekezdései által  elrendelt 2008/2009. tanévi Országos 
kompetenciamérés  az  oktatási  és  kulturális  miniszter  2008/2009.  tanév  rendjéről  szóló 
17/2008. (V.9.) OM rendeletben meghatározottak szerint 2009. május 27-én megtörtént. 
 A mérések alapján a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 6., 8. és 10. évfolyamos 
tanulók gyakorlatilag teljes körében felmérték a szövegértési képességeket és a matematikai 
eszköztudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét 
mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt 
vizsgálja,  hogy a  diákok a  közoktatásban  addig  elsajátított  ismereteket  milyen  mértékben 
tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.
A mérés  eredményeiről  az  elmúlt  időszakban  kaptak  tájékoztatást  a  mérésben  résztvevő 
intézmények 
Az említett rendelkezés értelmében a méréseket az adott. évfolyamokon kellett megszervezni 
minden tanuló részvételével matematikából és szövegértésből.

Intézményeinkben megtörtént a kompetencia mérés. A SZOI Arany János Általános Iskola 4. 
évfolyamán is végeztek mérést, de nem kellett beküldeni ( nem kiválasztott intézmény), a 
SZOI  Széchenyi  István  Általános  Iskola  5-8.  Évfolyama  ,  valamint  a  SZOI  Vörösmarty 
Mihály  Gimnázium  intézményegységeiben  a  mellékelt   eredményeket  érték  el  (1.  sz. 
melléklet).
A  SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  intézményegységében  a  10.  évfolyamon 
matematikából  és  szövegértésből  is  kimagasló  eredményt  teljesítettek  a  tanulók,  mely  az 
alábbi táblázat vastagon szedett két utolsó sorában  látható.

 
Intézmény átlaga Kis városok átlaga Eltérés  a  kisvárosi 

átlaghoz  (ált.  isk.)/ 
kis  gimnáziumok 
átlagához  (10.  évf.) 
képest

SZOI  Széchenyi  I. 
Ált.  Isk.  6.  évf. 
matematika

487 467 +4 %

SZOI  Széchenyi  I. 
Ált.  Isk.  6.  évf. 
szövegértés

505 488 +3 %

SZOI  Széchenyi  I. 
Ált.  Isk.  8.  évf. 
matematika

454 463 -2%



SZOI  Széchenyi  I. 
Ált.  Isk.  8.  évf. 
szövegértés

474 477 -1%

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnáziuma  6.  évf. 
matematika

513 527 -3%

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnáziuma  6.  évf. 
szövegértés

566 574 -1,5%

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnáziuma  8.  évf. 
matematika

534 508 +5 %

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnáziuma  8.  évf. 
szövegértés

563 547 +3 %

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnáziuma 10. évf. 
matematika  –  8  évf. 
gimn.

566 565 0 %

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnáziuma 10. évf. 
szövegértés  –  8  évf. 
gimn.

583 575 +1 %

SZOI  Vörösmarty 
M. Gimnáziuma 10. 
évf. matematika – 4 
évf. gimn.

532 493 +8 %

SZOI  Vörösmarty 
M. Gimnáziuma 10. 
évf.  szövegértés –  4 
évf. gimn.

577 514 +12 %

A   III. Béla Szakképző Iskolában a kompetenciamérés országos  átlagát nem érték el. 

A Képviselő-testület  2007.  januári  testületi  ülésén  tárgyalta  és  a  4/2007.sz.  határozattal 
elfogadta az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálatát.
A program II. 4. e.) pontja az alábbiakat tartalmazza:

„Eredményességi jutalom-rendszer bevezetése az általános alapkészségek és ismeretek 
tanításában különösen kiemelkedő pedagógusok számára.

Iskoláinktól  elvárjuk,  hogy  különösen  az  általános  és  alapkészségek  ismereteinek  és  
készségeinek az elsajátíttatásában jeleskedjenek.  Ezért,  amely iskola az országos standard 
mérésekben igazoltan a kisvárosi és az adott iskolatípusnak megfelelő országos átlag felett  
legalább 6 %-kal magasabb teljesítményt ér el (a teljesítmény az abszolút és a hozzáadott  
érték átlaga), annak az adott osztályt tanító pedagógusát egyszeri jutalomban részesítjük. A 



jutalmazási  rendszerünkkel  a  tanulók  mindegyikére  kiterjedő,  az  alapkészségek  általános  
fejlesztését szolgáló ösztönzést kívánunk bevezetni.”

A  fent  megállapítottak  szerint  kérem,  hogy  a  SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium 
pedagógusai közül Molnár Marianna  és  Pintér Ferenc a Képviselő-testülettől jutalomban 
részesüljön.

Javaslom a jutalmakat ünnepélyes keretek között a Városi Pedagógus Napon átadni.
Az elmúlt évben az adott jutalom összege  50.-e/ Ft/ fő volt.

Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzati 
Minőségirányítási Program II/4.e.) pontjában meghatározottak alapján  a 2009. évi Országos 
Kompetenciamérésen  elért  kimagasló  eredményekért;  a  SZOI  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium pedagógusai  közül  Molnár  Mariannát és Pintér Ferencet  kimagasló munkájuk 
elismeréseként egyszeri jutalomban részesíti a költségvetésben elkülönített kitüntetési keret 
terhére.
A jutalom összege: bruttó ……………Ft/fő.
A jutalom átadására a Városi Pedagógus Napon kerül sor.

Határidő: 2010. Városi Pedagógus Nap
Felelős : Pénzes Tibor  igazgató

Szentgotthárd, 2010. március 19.

Viniczay Tibor
                                                                                               Polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző



Iktatószám: 31/2010     Tárgy: Kérelem juttatások kifizetésére

                                    

Polgármesteri Hivatal

9970 Szentgotthárd

Széll Kálmán tér 11.

 

Tisztelt Hivatal!

Nyilvánosságra kerültek a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményei matematika és 

szövegértés kompetenciaterületekről.

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény tekintetében ezen a mérésen a következő 

eredmények születtek:

Intézmény átlaga Kis városok átlaga Eltérés  a  kisvárosi 
átlaghoz  (ált.  isk.)/ 
kis  gimnáziumok 
átlagához  (10.  évf.) 
képest

SZOI  Széchenyi  I. 
Ált.  Isk.  6.  évf. 
matematika

487 467 +4 %

SZOI  Széchenyi  I. 
Ált.  Isk.  6.  évf. 
szövegértés

505 488 +3 %

SZOI  Széchenyi  I. 
Ált.  Isk.  8.  évf. 
matematika

454 463 -2%

SZOI  Széchenyi  I. 
Ált.  Isk.  8.  évf. 
szövegértés

474 477 -1%

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnáziuma  6.  évf. 
matematika

513 527 -3%

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnáziuma  6.  évf. 
szövegértés

566 574 -1,5%

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnáziuma  8.  évf. 
matematika

534 508 +5 %



SZOI Vörösmarty M. 
Gimnáziuma  8.  évf. 
szövegértés

563 547 +3 %

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnáziuma 10. évf. 
matematika  –  8  évf. 
gimn.

566 565 0 %

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnáziuma 10. évf. 
szövegértés  –  8  évf. 
gimn.

583 575 +1 %

SZOI  Vörösmarty 
M. Gimnáziuma 10. 
évf. matematika – 4 
évf. gimn.

532 493 +8 %

SZOI  Vörösmarty 
M. Gimnáziuma 10. 
évf.  szövegértés –  4 
évf. gimn.

577 514 +12 %

A vastagon szedett sorok eredményei (+6 %, vagy fölötte) alapján az alábbi kollégák 

(érintett  szaktanárok)  jogosultak  az  Önkormányzati  Minőségirányítási  Programban 

(ÖMIP) rögzített feltételek szerinti juttatásokra:

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma:

Molnár Marianna

Pintér Ferenc

Szentgotthárd, 2010. március 16.

                              Köszönettel és üdvözlettel:

Pénzes Tibor
   igazgató



Előterjesztés
a Képviselőtestület 2010. március 31-ei ülésére

Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díja

Tisztelt Képviselőtestület!

1. Térítési díj megállapításának gyakorisága  

A hatályos  szociális  igazgatásról  és  az  egyes  szociális  ellátási  formák  szabályairól  szóló 

22/2003. (IV.30.) ÖKT rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe 

tartozó  szociális  ellátások  intézményi  térítési  díját  a  Képviselő-testület  évente  kétszer 

állapíthatja  meg.  Első  alkalommal  minden  év  április  1-ig,  második  alkalommal  szükség 

szerint.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szoc.tv.)  115.§.  (9)  bekezdése  szerint  a  szolgáltatási  önköltség a  szolgáltatás  kapcsán 

felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80 §-ai szerinti költségek, 

önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban 

feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított 

értéke,  amelyet  az  előző  év  adatai  alapján,  a  tárgyév  április  1-jéig  kell  megállapítani.  A 

szolgáltatási  önköltség  évközben  egy  alkalommal  korrigálható,  ha  azt  a  tárgyidőszaki 

folyamatok indokolják.

2. Térítési díj számítási módjának megváltozása  

2010. január 1-jétől módosultak a térítési díj megállapítás szabályai. 

Az alapelv változatlan, az intézményi térítési díj az önköltség és a „támogatás” (költségvetési 

illetve normatív támogatás) különbségeként számítandó. 

A Szt.  115.  §  (1)  bekezdésének  hatályos  rendelkezése  2010.  január  1-től:  „A személyes 

gondoskodás  körébe  tartozó  szociális  ellátások  térítési  díja (a  továbbiakban:  intézményi 

térítési  díj)  a  szolgáltatási  önköltség  és  a normatív hozzájárulás,  támogató szolgáltatás  és 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön 

jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.” 



 

A Magyar  Köztársaság  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2009.  évi  CXXX törvény  3.  sz. 

mellékletének 11.c) alpontja bevezeti az otthonközeli ellátás fogalmát, mely gyakorlatban az 

étkezést, házi segítségnyújtást és az időskorúak nappali ellátásának finanszírozásának módját 

tartalmazza az alábbiak szerint: 

Otthonközeli ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 221 450 forint/fő
ca)  A hozzájárulás 100%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak 
után,  akik  részére  a  szociális  étkeztetést  és  a  házi  segítségnyújtást  együttesen 
biztosítja.
cb)  A hozzájárulás 65%-át  igényelheti  a  települési  önkormányzat  azon ellátottak 
után,  akik  részére  a  szociális  étkeztetést  és  az  időskorúak  nappali  ellátását 
együttesen biztosítja.
cc)  A hozzájárulás 25%-át  igényelheti  a  települési  önkormányzat  azon ellátottak 
után, akik részére szociális étkeztetést biztosít.
cd)  A hozzájárulás 75%-át  igényelheti  a  települési  önkormányzat  azon ellátottak 
után, akik részére házi segítségnyújtást biztosít.
ce)  A hozzájárulás 40%-át igényelheti a helyi önkormányzat azon ellátottak után, 
akik részére időskorúak nappali ellátását biztosít.

Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a személyi térítési díj nem haladhatja meg az egy 

főre  jutó  családi  jövedelem 30%-át  étkeztetés,  25%-át  házi  segítségnyújtás  esetén.  Egyéb 

szolgáltatásoknál a terhelési korlátozás változatlan maradt. 

Lehetőség  nyílik  továbbá  a  térítési  díj  önkéntes  megfizetésére,  amikor  sem 

jövedelemvizsgálat, sem terhelhetőségi határvizsgálat nem kell Az önkéntes fizetés lehetősége 

az  Szt.  117/B.  §-a  szerinti  az  intézményi  térítési  díjjal  azonos  személyi  térítési  díj 

megfizetését egy év időtartamra. 

Fontos változás, hogy a korábbi évektől eltérően az intézményi és a személyi térítési díjat 

konkrét  összegben,  tíz  forintra  kerekítve  kell  meghatározni,  mely  szabály  figyelembe 

vételével kerültek meghatározva a térítési díjak. 

A kötelezett  által  fizetendő térítési  díj  összegét  (a  továbbiakban:  személyi  térítési  díj)  az 

intézményvezető konkrét összegben állapítja meg – az étkezés és házi segítségnyújtás esetén 

az igénybe vevő családi jövedelem nyilatkozata és azt alátámasztó igazolások alapján - és 

arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. A személyi 



térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, kivéve, ha az intézményi 

térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot. 

A Szoc.tv hatályos szövege szerint a fenntartó  ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, 

aki  jövedelemmel  nem  rendelkezik,  étkeztetés  és  házi  segítségnyújtás  esetében  akinek  a 

családja jövedelemmel nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás esetében a 119. § (2) bekezdése 

szerinti  jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.  Egyúttal azonban a  minimális személyi 

térítési díj  étkezés esetében 50.-Ft/nap, nappali ellátás esetében étkezés igénybevételével 70.-

Ft/nap,  étkezés  igénybevétele  nélkül  20.-Ft/nap.  A  személyi  térítési  díjak  sávos 

megállapításakor erre figyelemmel kell lenni. 

Mivel  az  intézményi  térítési  díj  szolgáltatási  egységre  (ételadag,  szolgáltatási  óra,  nap) 

számítódik,  ezért  a  személyi  térítési  díjat  is  szolgáltatási  egységre  állapítódik  meg és  tíz 

forintra kerekítendő. 

3. Az étkeztetés  

Az étkezés térítési díját aszerint kell megállapítani:

− hogy az étel helyszínen fogyasztják el vagy

− az igénybevétel helyére szállítják, amely a kiszállítás költségét is tartalmazza. 

Esetünkben, minden esetben szállítás történik.

Otthonközeli ellátás – Étkeztetés intézményi térítési díj kiszámítási képlete
Étkeztetés  önköltsége  egy  napra  –  221  Ft  (25  %-os  támogatás)=  étkeztetés  egy  napi 
intézményi térítési díja

Étkeztetés 2009. évi költségvetése: 24.005000 Ft 
Étkeztetés 2010. évi normatíva összege: 55362,50 Ft/év, 221 Ft/nap 
Étkeztetés 2009. évi normatíva elszámolás szerinti létszám: 155 Fő 
Idősek Klubja költségvetésből a szállítási költség: 3.244750 Ft. 
• Gépkocsijavítás, üzemanyagköltség: 89700 Ft + 372000 Ft = 1.269000 Ft 
• Gépkocsivezető bére: 1.975750 Ft 

1) Étkeztetés intézményi térítési díja szállítás nélkül: 

24.005000 Ft: 155 fő = 154871 : 251 nap = 617 Ft – 221 Ft = 396 Ft ≈ 400 Ft/nap. 
10.773750 Ft : 60 fő = 179563 Ft : 251 nap = 715 – 221 Ft = 494 Ft ≈ 490 Ft/nap 

A két számított intézményi térítési díj átlaga: 445 Ft ≈ 450 Ft/nap
360 Ft nettó + 90 Ft ÁFA(25 %) = 450 Ft bruttó 



2) Étkeztetés intézményi térítési díja szállítással 

27249750 Ft : 155 fő = 175805 : 251 nap = 700 – 221 Ft = 479 Ft/nap ≈ 480 Ft/nap 
384 Ft nettó + 96 Ft ÁFA = 480 Ft bruttó 

A személyi térítési díj 

Az intézményvezető állapítja meg.

A viszonyítási alap az öregségi nyugdíjminimum 2010. január 1-től - amely a 2008. – 2009. 

évhez képest nem emelkedett- érvényes összege: 28.500 Ft. 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség 

● Ebéd szállítással: 21000 Ft 
● Ebéd szállítás nélkül: 19980 Ft 

4. Házi segítségnyújtás  

A  házi  segítségnyújtás  gondozási  óradíja  nem  haladhatja  meg  az  egy  ellátottra  jutó 

szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó 

önköltségét. Az óradíj meghatározásánál csak a hivatásos és díjazásban részesülő társadalmi 

gondozók száma vehető figyelembe. 

A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és 

az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani, 

Otthonközeli ellátás – Házi segítségnyújtás intézményi térítési díj kiszámítási képlete
Házi segítségnyújtás önköltsége egy munkaórára – 83 Ft (662 = 75 % támogatás, ezt osztjuk 
8-al a munkaóra elérése érdekében) = házi segítségnyújtás egy munkaórára jutó intézményi 
térítési díja. 

Házi segítségnyújtás 2009. évi költségvetése: 
- HS. Szentgotthárd:  14.926000 Ft 
- HS. Kistérség:                8.337000 Ft   

23.263000 Ft 

2010. évi normatíva összege: 166087,50 Ft/év 662 Ft/nap 
Gondozók létszáma: 13 fő 
13 fő x 8 óra = 104 óra x 251 nap = 26104 
23.263000 Ft : 26104 = 891 Ft – 83 Ft = 808 Ft ≈ 810 Ft 

Számított intézményi térítési díj: 810 Ft/óra 
Fenntartó által elfogadásra javasolt intézményi térítési díj: 600 Ft/óra 

Személyi térítési díj 



Az intézményvezető állapítja meg a kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét. A 

Fenntartó mérlegelési szempontból a jövedelmi sávokat határoz meg, Ft/órára vetítve.  

5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  esetében  továbbra  is  vizsgálni  kell  a  szociális 

rászorultságot, melyet a Szt. tv. 65.§. (4) bekezdése részletez. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy 

ellátottra  jutó  szolgáltatási  önköltség  és  a  finanszírozási  szerződésben  meghatározott  egy 

ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. 

A jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtásért  fizetendő személyi  térítési  díj  azokra  az  ellátási 

napokra állapítandó meg, melyekben az igénylő otthonában működő jelzőkészülék található. 

A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  személyi  térítési  díjának  megállapításánál  a 

szolgáltatást  igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének a 2%-át nem haladhatja 

meg. 

Szociálisan nem rászorult személy esetén a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja 

meg. Ezek alapján külön térítési díj kerül meghatározásra szociálisan rászorult illetve nem 

rászorult esetén.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2009. évi költségvetése: 6.871.000 Ft 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. évi finanszírozási támogatása: 2.600000 Ft 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás befogadott készülékek száma: 60 db 
2010. évi ellátási napok száma: 365

6.871000 Ft – 2.600000 Ft = 4.271000 Ft : 60 fő = 71183 : 365 nap = 195 ≈ 200 Ft 

• Számított intézményi díj: 200 Ft/nap 
• Fenntartó által elfogadásra javasolt intézményi térítési díj: 

1) Szociálisan rászorultak esetében: 40 Ft/nap 
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 150 Ft/nap 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 6000.-Ft/hó lenne, de a Szt. 

116. § (3) e) pontja értelmében: a térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő 

személy  rendszeres  havi  jövedelemének  a  2%-át.  Ezen  ellátást  igénybevevők  havi  átlag 

jövedelme: 60.000.-Ft, ennek a 2%-a, 1200.-Ft. Ezen szolgáltatást csak azok vehetik igénybe, 



akik a házi segítségnyújtást is igénybe veszik- amiért szintén térítési díjat fizetnek, valamint 

ezek az ellátottak a szociális étkezést is rendszeresen igénybe veszik.  

Személyi térítési díj összegét az Intézményvezető állapítja meg. 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 5850 Ft 

6. Támogató Szolgálat

A támogató szolgáltatás térítési díja az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a  

finanszírozási  szerződésben  meghatározott  egy  feladatmutatóra  jutó  állami  hozzájárulás 

különbsége alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból  és szállítási kilométerdíjból  

áll.   Gondozásra fordított  időnek a  fogyatékos  személyek segítésére  irányuló tevékenység 

időtartama minősül. 

A kilométerdíj nem haladhatja meg az adott évben a szállításra betervezett kiadásoknak az 

előző év tényleges adatai alapján megállapított éves futott kilométerre és egy gépkocsira jutó 

összegét. Ezen szolgáltatás esetében a szociális rászorultságot is vizsgálni kell. 

Szociálisan rászorult igénybevevő esetén a személyi térítési díj maximuma a jövedelem 30 

illetve 20 %-a. Ezáltal a szociálisan rászorultak a megállapított személyi térítési díjaknak csak 

a  töredékét  fizetik  meg,  így  nem  indokolt  a  kilométerdíjat  alacsonyabb  összegben 

megállapítani. Szociálisan nem rászorult esetén a szolgáltatást piaci alapon nyújtjuk. Azonban 

itt is alacsonyabb összegben javasoljuk a személyi térítési díj megállapítását a tavalyi díjhoz 

képest, mert csak így érhető el, hogy a szolgáltatást többen igénybe vegyék.

A./ Személyi segítés óradíja 

Támogató Szolgálat  2009. évi költségvetése: 8.866000 Ft 
Támogató Szolgálat 2010. évi finanszírozási támogatása: 7.500000 Ft 
Támogató Szolgálat 2010. évre vállalt feladatmutató: 3000 

Támogató Szolgálat igénybevételének intézményi térítési díj számítása 

1. Támogató szolgálat éves önköltsége: 8.866000 Ft  (a)
2. A befogadott feladategységek száma:         3000 db (b) 
3. Az egy feladategységre jutó önköltség: 
(1. sor összege osztva a 2. sor összegével: C = a/b) 2955 Ft/db (c)



4. A pályázati támogatás volumene
2500 Ft x 3000 (kötelező feladategység: 7.500000 Ft (d)

1800 Ft x 0  db vállalat többlet feladategység: 0 Ft (e)

Együtt (f = d + e) 7.500000 Ft (f) 

5. Az egy feladategységre jutó támogatás: 2500 Ft/db (g) 
(4. sor összege osztva a 2. sor összegével: g = f/b) 

6. Intézményi térítési díj: 455 ≈ 460 Ft/db (h) 
(3. sor összegéből kivonjuk az 5. sor összegét: h = c-g)

Támogató Szolgálat intézményi térítési díjai 
• Szociális rászorultság esetén: 460 Ft/óra 
• Szociálisan nem rászorultak esetén: 810 Ft/óra 

A Városi Gondozási Központ (VGK) a beadott pályázatában a személyi segítés tekintetében 

1200 egységet,  még a  szállítás  tekintetében 1800 egységet  kell  teljesítenie,  hogy jogosult 

legyen a 7.500.-eFt finanszírozási  támogatásra. A 2009. évben és 2010. évben is a Városi 

Gondozási Központ a minimálisan teljesítendő feladategységet tudja csak bevállalni, ezért a 

házi segítségnyújtás térítési díjánál nem célszerű magasabb összegben meghatározni a térítési 

díjat. A házi segítségnyújtás javasolt intézményi díja: 600.-Ft/óra.

B./ Szállítási kilométerdíj 
Szállítási kilométerdíj = az adott évben a szállításra betervezett kiadásoknak az előző év 
tényleges adatai alapján megállapított éves futott kilométerre és egy gépkocsira jutó összege. 

2010-ben a szállításra tervezett kiadások összege: 
•Hajtó és kenőanyag költsége: 611000 Ft 
•Bérleti díj költsége 144000 Ft 
•Biztosítási költségek: 260000 Ft 
•Gépkocsivezető bére + járulékai:          1.708404 Ft 

112100 Ft x 12 hó = 1.345200 Ft 
+ TB járulék:                   363204 Ft                                                     

Mindösszesen: 2.723404 Ft 

Előző évi futott (szállítási tevékenység) kilométer: 23704 km 
2.723404 Ft : 23704 km = 114,89 Ft ≈ 110 Ft/km 

Számított szállítási kilométerdíj: 110 Ft/km 

Fenntartó által elfogadásra javasolt szállítási kilométerdíjak: 
1) Szociálisan rászorultak esetében 
• Szállítási kilométerdíj: 70 Ft/km
• Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 50 Ft/km
• Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj: 80 Ft/km 



2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 80 Ft/km 

A Fenntartó által elfogadásra javasolt szállítási kilométerdíjak a tavalyi évhez képest 10-10-

10.-Ft-tal emelkedtek, amely a benzinárak emelkedésével indokolható.

B./ Személyi térítési díj – személyi segítés 
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

Szociálisan nem rászorultak esetén: 810 Ft

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 43460 Ft 

7. Nappali ellátás

Nappali  ellátás esetén  az intézményi térítési  díjat külön meg kell  határozni a 

csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve a napközbeni tartózkodást 

és az ott étkeztetést igénybe vevőkre. A költségvetési törvény alapján magasabb 

normatíva jár a nappali ellátás keretében étkeztetést igénybevevőkre, mint a csak 

étkeztetést  igénybevevőkre.  Ezért  indokolt  elfogadható  áron  nyújtani  ezen 

szolgáltatást, hogy minél többen igénybe vegyék.

Intézményi térítési díj = szolgáltatási önköltség – normatív állami hozzájárulás különbözete 

Idősek Klubja 2009. évi költségvetése: 48.394000 Ft 
Idősek Klubja 2010. évi normatíva összege: 143942,50 Ft  (étkeztetés és klub szolgáltatás 
együttes biztosítása esetén. 
Idősek Klubja 2010. évi normatíva összege: 55362,50 Ft (csak étkeztetés esetén)
Idősek Klubja 2010. évi normatíva összege: 88580 (csak klubszolgáltatás esetén) 

2009. évi normatíva elszámolás szerinti létszám: 60 fő 

Idősek Klubja 2009. évi élelmezési költség: 10.773750 Ft 
Idősek Klubja 2009. évi szállítási költség: 3.244750 Ft 

1) Otthonközeli ellátás – Étkeztetés intézményi térítési díj kiszámítási képlete:
Étkeztetés önköltsége egy napra – 221 Ft (25%-os támogatás)= étkeztetés egy napi 
intézményi térítési díja 
a) Ebéd
10.773750 Ft : 60 fő = 179563 Ft : 251 nap = 715 – 221 Ft = 494 Ft ≈ 490 Ft 
24.005000 Ft: 155 fő = 154871 : 251 nap = 617 Ft – 221 Ft = 396 Ft ≈ 400 Ft/nap. 



360 Ft nettó + 90 Ft ÁFA (25 %) = 450 Ft bruttó 

b) Reggeli intézményi térítési díja: 230 Ft/nap 
(Megegyezik a reggeli 2010. évi vásárolt árával, mivel nincs normatív támogatása) 

Otthonközeli ellátás – Időskorúak nappali ellátásának intézményi térítési díj kiszámítási 
képlete

Időskorúak nappali ellátásának önköltsége egy napra – 353 Ft ( 40 % támogatás) = időskorúak 
nappali ellátásának egy napi intézményi térítési díja 

•2009. évi élelmezési költség: 10.773750 Ft 
•2009. évi szállítási költség:   3.244750 Ft   

14.018500 Ft 

48.394000 – 14.018500 = 34.375500 : 60 fő = 572925 Ft : 251nap = 2282,56 Ft – 353 Ft = 
1929,56 ≈ 1930 Ft 

Klub tartózkodás 
● Számított intézményi térítési díj: 1930 Ft/nap 
● Fenntartó által elfogadásra javasolt intézményi térítési díj: 150 Ft/nap 

Személyi térítési díj étkeztetéssel 
Az intézményvezető állapítja meg a kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét. 

A személyi  térítési  díj  a  nappali  ellátás  tekintetében  nem haladhatja  meg az ellátott  havi 

jövedelmének 15%-át, illetve az ellátott havi jövedelmének 30%-át nem haladhatja meg, ha a 

nappali ellátás mellett az ott étkezést is igénybe veszi. 

A Fenntartó mérlegelési  szempontból a  jövedelmi sávokat  határoz meg az ott  tartózkodás 

esetén, reggeli esetén, ebéd, illetve mindezek együttes igénybevétele esetén.

8. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ALAPELLÁTÁS 

Az 1993. évi III. tv. 115/A §. alapján a  közösségi ellátásokat térítésmentesen 
kell biztosítanunk.  Az egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 16850 Ft. 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet,  hogy a szolgáltatási  önköltséget akkor is meg kell 

határozni, ha a térítési díjak összege 0.-Ft., erre az ellenőrzések során a Foglalkoztatási és 

Szociális Hivatal hívta fel a figyelmet. 

9. CSALÁDSEGÍTÉS: 

Az  1993.  évi  III.  tv.  115/A §.  alapján  a  családsegítést  térítésmentesen  kell 
biztosítanunk.  



Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Városi Gondozási Központ az egyedüli 

intézményünk, akinek 2009. év végével kintlévősége nincsen, az ellátottak valamennyi térítési 

díjat befizették, valamint a tervezett bevételhez képest 4.958.-eFt többlet bevételt teljesített, 

amely év végével zárolásra is került. 

Tisztelt Képviselő-testület!

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátásokat  nyújtó  intézmény  fenntartója  a 

Társulási  Tanács,  ezért  a  határozati  javaslatban  megfogalmazottak  javaslatok  a  Társulási 

Tanács felé.

Határozati javaslat

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díját az 1. számú melléklet szerint  javasolja Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa részére elfogadásra. 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

Fábián Béláné intézményvezető

Szentgotthárd, 2010. március 18.

                                                               Viniczay Tibor
                                                                Polgármester

Ellenjegyzés



1. számú melléklet
1. Étkeztetés 

A./ Intézményi térítési díj 

● Ebéd szállítással: 480 Ft/fő/nap
Nettó  384 Ft + 96 Ft  ÁFA(25 %) = 480 Ft  Bruttó 

● Ebéd szállítás nélkül: 450 Ft/fő/nap 
Nettó  360 Ft + 90 Ft  ÁFA(25 %) = 450 Ft Bruttó 

B./ Személyi térítési díj 
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

A B C D
Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ft/adag
Ebéd szállítás nélkül 
Ft/adag

nettó ÁFA Össz. nettó ÁFA Össz.
1. 0 0 0 0 0 0 0
2. 1 – 28499 64 16 80 56 14 70
3. 28500 – 42749 200 50 250 176 44 220
4. 42750 – 56999 256 64 320 224 56 280
5. 57000 – 71249 296 74 370 272 68 340
6. 71250 – 85499 336 84 420 320 80 400
7. 85500 384 96 480 360 90 450

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség 

● Ebéd szállítással: 21000 Ft 
● Ebéd szállítás nélkül: 19980 Ft 

2. Házi segítségnyújtás 

A./ Intézményi térítési díj: 
● Számított intézményi térítési díj: 810 Ft/óra 
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 600 Ft/óra

B./ Személyi térítési díj: 
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

A B C
Sorsz. Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra
1. 0 0
2. 1 – 28499 120



3. 28500 – 42749 220
4. 42750 – 56999 420
5. 57000 – 71249 520
6. 71250 – 85499 570
7. 85500 600

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 26730 Ft 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A./ Intézményi térítési díj: 
● Számított intézményi térítési díj: 200 Ft/nap 
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 

1) Szociálisan rászorultak esetében: 40 Ft/nap 
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 150 Ft/nap

B./ Személyi térítési díj: 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 5850 Ft 

4. Támogató Szolgálat 

A./ Intézményi térítési díj 
1.) Személyi segítés óradíjai: 

1) Szociális rászorultság esetén: 460 Ft/óra 
2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 810 Ft/óra 

2.) Szállítási kilométerdíj
● Számított szállítási kilométerdíj: 110 Ft/km 
● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak 

1) Szociálisan rászorultak esetében. 
● Szállítási kilométerdíj: 70 Ft/km 
● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 50 Ft/km 
● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj: 80 
Ft/km 
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 80 Ft/km 

B./ Személyi térítési díj – személyi segítés 
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

Szociálisan rászorultak esetén 

A B C
Sorsz. Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra 
1. 0 0



2. 1-28499 120
3. 28500 – 42749 220
4. 42750 – 56999 320
5. 57000 – 71249 420
6. 71250 – 85499 450
7. 85500 - 460

Szociálisan nem rászorultak esetén: 810 Ft

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 43460 Ft 

5. Közösségi Pszichiátriai Alapellátás 

A./ Intézményi térítési díj: 0
B/ Személyi térítési díj: 0 
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 16850 Ft 

6. Nappali ellátás 

A./ Intézményi térítési díj 
1) Étkeztetés intézményi térítési díj

● ebéd: 450 Ft/fő/nap
 Nettó  360 Ft + 90 Ft  ÁFA(25 %) = 450 Ft Bruttó
● reggeli: 230 Ft/fő/nap

 Nettó  184 Ft + 46 Ft  ÁFA (25 %)= 230 Ft  Bruttó 

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj 
● Számított intézményi térítési díj: 1930  Ft/fő/nap 
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 150 Ft/fő/nap

B./ Személyi térítési díj: 
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye

A B C
Sorsz. Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj

Tartózkodás 
Ft/nap

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag 
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó

1. 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 1 – 28499 30 32 8 40 56 14 70
3. 28500 – 42749 110 152 38 190 176 44 220



4. 42750 – 56999 120 160 40 200 224 56 280
5. 57000 – 71249 130 168 42 210 272 68 340
6. 71250 – 85499 140 176 44 220 320 80 400
7. 85500 150 184 46 230 360 90 450

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 

Étkezés: 26880 Ft
Étkezés nélküli tartózkodás: 57900 Ft  

7. Családsegítés

A./ Intézményi térítési díj: 0
B/ Személyi térítési díj: 0 



Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. március 31-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Legutóbb arról döntött a szentgotthárdi Képviselő-testület, hogy javasolja a fenntartó 
Kistérségi  Társulás  számára  a  Játékvár  Óvoda  feladatkörének  bölcsődei 
feladatellátással  történő  kibővítését  az  intézmény  többcélú,  közös  igazgatású 
közoktatási  intézménnyé  történő  átszervezésével,  2010.  július  01.  időponttól.  A 
Kistérségi Társulás a javaslatot megtárgyalta és a 9/2010. számú Társulási Tanácsi 
határozatával egyetértett a tervezett átszervezésekkel, amelyhez azonban szükség 
van a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására is. A 
Társulási  Megállapodást  a  határozati  javaslatban  foglaltak  szerint,  azzal  kell 
elfogadni, hogy a módosítás csak a végleges fenntartói és alapítói döntéshozatalok 
egyező tartalma esetén, 2010. július 01. időpontban lép hatályba:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás módosítását – 
a korábbi javaslatának megfelelően - jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának  alábbi 
módosítását  azzal  fogadja  el,  hogy  a  módosítás  csak  a  végleges  fenntartói  és 
alapítói  döntéshozatalok  egyező tartalma esetén,  2010.  július  01.  időpontban lép 
hatályba:

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

Határidő: 2010. július 01.
Felelős:  Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. február 16.

                                                                                                  Dr. Gábor László
                                                                                                       irodavezető

Ellenjegyezem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. március 31-i ülésére

Tárgy: Bérleti díjak ellenőrzése a SZOI-ban
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd  Város  Polgármestere  felkérésére  terven  felüli  ellenőrzésként  elkészítettem a 
SZOI bérleti díjainak vizsgálatát. A célellenőrzés célja volt,  hogy átfogó képet kapjunk az 
intézmény kiadható bérleményeiről,  azok fenntarthatóságáról.  A bérleti  díjak kifizetésének 
vizsgálata, a szerződések áttanulmányozása. Feltárni az esetleges hiányosságokat, javaslatot 
tenni a bérleti rendszer továbbfejlesztéséhez. 
Az  ellenőrzés  átfogó  és  sok  mindenre  kiterjedő  volt,  több  hiányosságot  is  tapasztalt  az 
ellenőrzés.  Fontos,  hogy a  jövőben ezek  ne  fordulhassanak elő,  és  a  javaslatokat  minden 
esetben  kövesse  intézkedés.  Ezért  az  ellenőrzés  követően  utóellenőrzésre  fog  sor  kerülni, 
2010. június 1-én. Fontos, hogy a fenntartó 2010. május 5.-ig intézkedési tervet készítsen, 
amelyet a belső ellenőrzési vezető számára elküld.

Határozati javaslat
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  SZOI  (Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Oktatási  Intézmény)  bérleti  díjak  ellenőrzését  megismerte,  az  abban  leírtakat 
elfogadja. Kezdeményezi a Szentgotthárd és térsége Többcélú Kistérségi társulás Társulási 
tanácsánál,  hogy  az  intézmény  számára  írja  elő,  hogy  2010.  május  15-ig  készítsen 
önköltségszámítási szabályzatot valamint egy bérbeadási szabályzatot a Jelentésben felsorolt 
szempontok alapján.  
Határidő:  a közlésre azonnal, az Intézkedési Terv elkészítésére 2010. május 15.
Felelős:  a közlésért Viiniczay Tibor polgármester
                         az Intézkedési Terv elkészítéséért az intézményvezető a felelős
Szentgotthárd, 2010. március 22.

                                                                                                          Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                                                         jegyző

Jelentés
A bérleti  díjak  vizsgálata  egy  egyedi  felkérés  alapján  történt,  így  nem szerepelt  az  éves 
ellenőrzési  tervben.  Az  ellenőrzés  feladata,  hogy  az  önkormányzat  által  fenntartott 
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény két tagintézményében (Vörösmarty Mihály 
Gimnázium, Széchenyi István Általános Iskola) a tornaterem, valamint az aula bérleti díjának 
bevételi szabályait, és gyakorlati alkalmazását vizsgálja.
Az ellenőrzés során ezen kívül a város energetikusával összefogva megvizsgáltuk,  hogy a 
bérleti díjak mennyire reálisak, és mennyire követik pontosan a fogyasztást.

1. A bérlések szabályai:

A bérleti díjak eddigi gyakorlata szerint maguk a tagintézmények adják ki a bérleményeket a 
bérlőknek.  A tagiskola  megköti  a  szerződést  a  bérlővel,  amelyben  megállapítják,  hogy  a 
bérleményt  mennyi  időre,  és  mikor  veszik  igénybe.  Majd  ezt  követően  az  intézmény  a 
Polgármesteri  Hivatalnak  eljuttatja  a  szerződés  egy  másolatát.  A bérleti  díjakat  az  1.sz. 
mellékletben tüntette fel az ellenőrzés. Az intézményekben korábban készültek szabályzatok, 
azonban ma már egységes iskoláról  beszélünk, amelynek egységes szabályzata kell,  hogy 
legyen, ebben a tekintetben is.



Széchenyi István Általános Iskola, tornaterem:
A tornaterem használat  esetében  a  bérlők  minden  egyes  alkalommal  egy  külön  füzetben 
aláírásukkal igazolják, hogy használták a termet. Erről a füzetről a hónap végén az intézmény 
összesítést  készít,  lefénymásolja,  majd  azt  a  fenntartó  számára  elküldi.  Ekkor  a  fenntartó 
leellenőrzi a kapott adatokat, majd ezután kiállítja a számlát. A számlát a bérlőnek minden 
hónapban küldik ki. Ezt átutalással, vagy a megadott bankszámlaszámra történő befizetéssel 
teljesíthetik.
Aula:
Az aula bérlése során az intézmény megköti a szerződést a bérlővel arról, hogy mikor, melyik 
napon kívánják az aulát igénybe venni. A szerződést az intézmény átküldi a fenntartónak, aki 
a  szerződésben  szereplő  összegről  kiállítja  a  számlát.  Fontos  megjegyezni,  hogy  az  aula 
bérleti  díjának  nincs  előre  rögzített  fix  összege,  azt  a  fenntartó  minden  esetben  egyedi 
elbírálásban  határozza  meg.  Azonban  ezt  nem  nevezném  rossz  gyakorlatnak,  hiszen  a 
vállalkozások számára minden esetben egy összegért adta ki az aulát, míg más iskolák, civil 
szervezetek számára kissé olcsóbban teszi ezt meg.
Vörösmarty Mihály Gimnázium, tornaterem:
A gimnáziumi  tornaterem  bérlése  hasonlóan  zajlik,  mint  a  korábban  felvázolt  két  másik 
bérlemény esetében.  A bérlő  minden esetben  szerződést  köt  az  intézménnyel,  majd  azt  a 
hivatal számára elküldik. Az ebben meghatározott összegről a hivatal kiállítja a számlát, majd 
azt  a  bérlőnek elküldi.  A fizetés  ebben az  esetben  is  átutalással,  vagy befizetéssel  zajlik. 
Egyetlen különbség, hogy ebben az esetben a gimnázium nem vezet füzetet, amiben igazolják 
a tornaterem használatát.

2. A bérlések a gyakorlatban:

A Széchenyi István Általános Iskolában a bérlések rendszere a korábban felvázolt  esetben 
történik. Az ellenőrzés során a fenntartónál minden egyes szerződés, és minden egyes havonta 
vezetett  füzetlapok  megtalálhatóak  voltak.  Ebből  minden  esetben  a  fenntartó  kiállította  a 
számlát, és azt a bérlőnek megküldte. Mind a tornaterem bérlés, mind az aula bérlés esetében 
a szabályoknak megfelelően zajlottak a bérlések.
A  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  esetében  a  bérlés  már  nem  az  eddigi  gyakorlatnak 
megfelelően zajlott. Sok esetben feltételezhető, hogy sajnos a szerződések sem voltak meg, és 
a kifizetések sem úgy zajlottak, ahogyan az a szabályozásban szerepel, bár a vizsgálat most 
ezekre nem terjedt ki.  
Összességében azt  javaslom, hogy a  fenntartó  számára egy átfogó,  minden intézmény,  és 
minden bérleményre kiterjedő szabályzatot kell alkotnia, hogy a jövőben ne fordulhassanak 
elő olyan anomáliák, mint a gimnázium esetében.  
Az évek során befolyt bérleti díjak alakulását a 2.sz.mellékletben található meg.
A további bérlemények között szerepel a szerződések szerint:

- Williams net: 3 db mikrohullám átjátszó állomás (12.000 Ft/év)

- Hirdetőtáblák: 

• Schwarcz vendéglátó (45.000 Ft/év, szerződés 2007 óta él)

• Schweizer Zahnartzt (45.000 Ft/év, szerződés 2007 óta él)

• Resi Kft. (45.000 Ft/év, szerződés 2007 óra él)

- Dolgos díszfaiskola: földterület bérlés (45.000 Ft/év)



- Szolgálati lakás: 5.000 Ft + rezsi költség/hó

3. A bérleti díjak vizsgálata

A bérlői  szokások  esetlegessége  miatt  a  költségkalkuláció  készítésekor  az  önkormányzat 
energetikusa által logikusan még elfogadható költségmaximumra lett tervezte a 2010 januári 
közüzemi díjak figyelembevételével. 
„A fűtési  költségek meghatározásához  épületrészenkénti  mérésre  nincsen  lehetőség,  így  a 
rendelkezésemre álló hidegebb havi fogyasztási adatokból képeztem órás átlagokat a távfűtött 
intézményeknél, 17 órás napi kazánházi üzemmel átlagolva, légköbméter alapú leosztással. A 
gimnázium  egyedi  gázfűtésű  (  70%  körüli  hőtermelési  hatásfokkal),  itt  az  épületrészek 
tervezői  hőigényeit  használtam  fel  kiindulási  alapként,  mivel  a  110kW-os  tornatermi 
légbefúvó rendszer 2010 januárjáig üzemképtelen volt. 
A villamos energia fogyasztások meghatározásához helyszíni méréseket végeztem, a világítási 
rendszerek folyamatos üzemével számoltam. A villamos energia díjakat az aktuális egyetemes 
A1 szolgáltatói díjszabásokkal vettem figyelembe, a Széchenyi tagiskola esetében a csúcs- és 
völgy idejű tarifákból arányos átlagárat képezve.
A vízfogyasztásokat a tornacsarnokok esetében óránként két kézilabda csapatra létszámára 
méreteztem, nem takarékos zuhanyozással. A tantermi és aulai vízfogyasztásokat a várható 
illemhely használatok szerint állítottam be.
A használati melegvíz termelését a Széchenyi iskola sportcsarnokában a fűtési szezonban a 
távhő szolgáltató hőcserélős rendszerével, nyáron pedig  2db 300 literes, összesen 9,6 kW-os 
teljesítményű villamos vízmelegítőkkel számoltam. A gimnáziumban a használati melegvíz 
termelése a fűtési rendszerről történik, ez megjelenik a nyári árakban is.”
Az így keletkezett adatokat a következő táblázatban foglaltuk össze:

Széchenyi István tagiskola 
tornaterem Ft/óra + Áfa

Vörösmarty Mihály 
Gimnázium tornaterem 
Ft/óra   + Áfa

Fűtés + HMV tél 1.745  1.290

Fűtési alapdíj    365       30
Villamos energia tél    450    710

Villamos energia nyár    670    645

Víz és csatornadíj    485    485

 HMV nyár      420
Összesen télen  3.045   2.515

Összesen nyáron  1.155   1.580



Széchenyi István tagiskola aula Ft/óra + Áfa
Fűtés    350
Villamos energia   140
Víz és csatornadíj   350
Fűtési alapdíj      70
Összesen télen    910
Összesen nyáron    560

A táblázatokban felsorolt adatok Áfa mentesek, és ahhoz minden esetben hozzá kell számolni 
a mindenkori Áfát. (távhő 5%, a többi energia esetében 25%)

Összegzés
Összességében  megállapítható,  hogy  a  bérleti  díjak  árszabása  nagyjából  a  számított 
rezsiértékeknek felelnek meg. Ez nem tartalmazza sem az amortizációs költségeket, sem a 
takarítási  költségek  arányos  részét,  sem  a  használatért  magáért  fizetett  díjat  vagyis  a 
nyereséget. A fenntartó feladata, hogy a jövőben kidolgozzon egy új, a bérlésre vonatkozó 
szabályzatot,  amelyben  pontosan  rögzítésre  kerül,  hogy  bizonyos  helyiségeket  miként, 
hogyan, és  milyen elszámolási  kötelezettséggel  lehet  bérbe adni.  Tartalmaznia kell  azt  is, 
hogy a bevételnek mire kell fedezetet nyújtania (rezsiköltségek + amortizáció + nyereség). 
Tartalmaznia kell azt is, hogy egyetlen tagintézményben sem lehet helyiséget szerződés nélkül 
vagy ingyenesen kiadni.

1.sz. melléklet
bérleti díj bérleti díj (téli időszak)

Széchenyi István Ált. tagiskola 2.700 Ft 3.500 Ft
Vörösmarty Mihály taggimnázium 2.500 Ft 2.500 Ft
Arany János Általános tagiskola 1.000 Ft 1.0

2.sz. melléklet
Eredeti ei. Módosított ei. Tényleges ei.

2008. évi bérleti díj 1.961.000 Ft 2.749.000 Ft 2.749.000 Ft
2009. évi bérleti díj

(12.09)
2.069.000 Ft 2.069.000 Ft 1.640.000 Ft



Előterjesztés

A Képviselő-testület 2010. március 31-i ülésére

Tárgy.: Normatíva ellenőrzés a szentgotthárdi intézményekben.

Tisztelt Képviselő- testület!

A 2009. évben igényelt normatív állami hozzájárulások ellenőrzését 2010. február hónapjában 

elvégeztem mind Szentgotthárd Város  által  fenntartott  intézményekben,  mind a  Kistérségi 

fenntartás  alatt  álló  intézményekben.  Jelen  előterjesztésben nemcsak a  Szentgotthárd által 

fenntartott  intézményt  (III.  Béla),  hanem tájékoztató  jelleggel  a  kistérség  által  fenntartott 

szentgotthárdi intézmények normatíva ellenőrzéséről készült jelentést is csatolom. 

Az ellenőrzés hiányosságokat, hibás normatíva igénylést nem talált. 

Összességében megállapítható, hogy a vizsgálat tapasztalatait figyelembe véve – a normatív 

költségvetési  támogatások  elszámolása  során  vizsgált  intézményi  adatszolgáltatások  és  az 

ellenőrzés adatai összhangban álltak.

Határozati javaslat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-  testülete  a  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  által  fenntartott  III.  Béla  Szakképző  és  Kollégium Intézményben  készült 
„2009.  évi  Normatíva  ellenőrzés”  című  belső  ellenőrzési  vizsgálatról  készült  anyagot 
elfogadja!

2.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  a Szentgotthárd Város és 
Térsége Többcélú Kistérségi társulás által fenntartott szentgotthárdi intézményekben (SZOI, 
Játékvár  Óvoda,  Városi  Gondozási  Központ,  Kerekerdő  Óvoda,  Tapsifüles  Óvoda) 
Intézményekben készült „2009. évi Normatíva ellenőrzés” című belső ellenőrzési vizsgálatról 
készült anyagot megismerte.

Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt, jegyző

Szentgotthárd, 2010. március 22.

                                                                                                                       Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                                                                  jegyző



Jegyzőkönyv
A 2009. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzéséről a

Szentgotthárdi Oktatási Intézményben

Az ellenőrzés időpontja: 2009. február 24.
Az ellenőrzést végezte: Doncsecz Gábor belső ellenőrzési vezető
Az intézmény részéről az ellenőrzésben közreműködött: Pénzes Tibor SZOI igazgató

Balogh Éva  intézményegység-vezető

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi munkaterve alapján a 
Szentgotthárdi  Oktatási  Intézményben  a  2009.  évi  normatív  állami  hozzájárulások 
elszámolásának ellenőrzésére került sor.
A vizsgálat az intézményi adatszolgáltatás valódiságára terjedt ki.
A Magyar köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Tv. 3. sz., 5. sz. és 8. sz. 
mellékleteiben felsorolt, az intézmény által igényelhető normatívák az alábbiak:

Alapnormatívák:
1. Közoktatási alap hozzájárulás:

- 1-8 évfolyam
- 9 – 13 évfolyam

Zeneművészeti – Képzőművészeti ág:

2. Kiegészítő hozzájárulás egyébb közoktatási feladatokhoz:
- Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás –    

- Nyelvi felkészítő évfolyam 

      3. Bejáró gyermekek:
- Óvodában, általános iskolába bejáró tanuló 

       4. Szervezett intézményi étkeztetés:
- Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkezés

       5. Tanulók ingyenes tankönyvellátása:
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása

Kötött felhasználású normatíva:

1.  Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való 
felkészülés támogatása

A jogosultság feltételeit részletesen a költségvetési törvény hivatkozott pontjai tartalmazzák.



Alapnormatívák:

1./ Közoktatási alap hozzájárulás:
      a.) Iskolai oktatás 1-8. évfolyamon
      b.) Iskolai oktatás 9-13. évfolyamon

Az  intézmény  közoktatási  statisztikájában  rögzített  adatokat  az  osztálynaplók  alapján 
vizsgálta az ellenőrzés.
Tételesen ellenőrzött évfolyamok: 5-8 évfolyam 5.G. osztály, valamint 9-13 évfolyamon a 
9.b.  A  statisztikában  szereplő  adatok  megegyeztek  az  ellenőrzés  során  megállapított 
adatokkal.
Az intézményi  statisztikában szereplő tanulói  létszámok meghatározásánál  a  közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. Tv. előírásait figyelembe vették.
Az osztálynaplók alapján megállapítható, hogy 30 tanítási óránál hosszabb ideig igazolatlanul 
távol lévő tanuló nem volt (illetve erről az igazgatónak a szülőket írásban figyelmeztetni nem 
kellett), a tanulói jogviszonyok folyamatosak voltak.

Elszámolásnál:

- Iskolai oktatás 1-8 évfolyamon:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám:   173 fő (1-2. évfolyam)
       86 fő (3. évfolyam)
       96 fő (4. évfolyam)
      212 fő (5-6. évfolyam)
      229 fő (7-8. évfolyam)

b.) a 2009/20010. tanévben figyelembe vehető létszám: 193 fő (1-2. évfolyam)
       110 fő (3. évfolyam)
       99 fő (4. évfolyam)
      220 fő (5-6. évfolyam)
      120 fő (7. évfolyam) 1 fő eltérés (sz)
      129 fő (8. évfolyam)

- Iskolai oktatás 9-13 évfolyamon:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 92 fő (9 – 10. évfolyam)
     91 fő (11 – 13. évfolyam)



b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 85 fő (9 – 10. évfolyam)
     50 fő (11. évfolyam)
     71 fő (12 – 13. évfolyam)

- Zeneművészeti ág:

Az igényelt  normatívát  az  iskola  az  alapfokú  művészetoktatás  követelményei  és  tantervi 
programjának  bevezetéséről  és  kiadásáról  szóló  27/1998.  (VI.10.)  MKM  rendeletben 
meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók, illetve a 
képző-  és  iparművészeti,  táncművészeti,  szín-  és  bábművészeti  ágon  tanulók,  valamint  a 
zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók létszáma után 
igényelheti.
Az ellenőrzés során mind a művészeti, mind a zeneművészeti ágon tételesen ellenőriztük a 
képzési naplókat, és az abban talált adatok mindenben megegyeztek a statisztikában szereplő 
adatokkal.

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 165 fő
     

b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 164 fő

- Képzőművészeti ág:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 62 fő      

b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 67 fő

2./ Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz:

  2.1.  Nemzetiségi oktatás:

A helyi tanterv alapján kisebbségi oktatásban résztvevő tanulók után vehető igénybe ezen 
jogcímen normatív támogatás.
Az iskolában szlovén kisebbségi oktatás folyik. Az ellenőrzés alapdokumentuma a haladási, 
mulasztási és osztálynapló.
Tételesen  az  11.b.  osztály  tanulói  kerültek  ellenőrzésre.  A statisztika  szerint  kimutatott 
létszám és az ellenőrzés által megállapított létszám megegyezett.

Elszámolásnál:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 110 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 138 fő 

       (114 fő általános iskolában, 24 fő gimnáziumban)



 2.2. Nyelvi felkészítő évfolyam:
 
Az iskola a Közokt. Tv. 28.§-ának (4)bekezdése, illetve a 29.§-ának (2) bekezdése alapján 
készített  helyi  pedagógiai  program, illetve a  helyi  tanterv szerint  az  intézmény előkészítő 
évfolyamot  szervezett.  Az iskolában az  ellenőrzött  osztály  nem volt,  mivel  ettől  az  évtől 
kezdődően megszűnt ez a fajta képzés.

Elszámolásnál:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám:  21 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám:  0 fő

 2.3. Két tanítási nyelvű oktatás:

Elszámolásnál:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 20 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 44 fő

3./ Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás – gyógypedagógiai (konduktív) ellátás:

Az iskolában a gyógypedagógiai ellátást egyrészt a többi tanulóval közösen történő oktatás 
rendszerében, másrészt eltérő tantervű tagozat működtetésével biztosítja az intézmény.
Tételesen ellenőrzött osztály az eltérő tantervű tagozat (alsó osztálya). Az intézményvezető a 
tanulókról  a  szakértői  bizottsági  szakvéleményeket  bemutatta.  Visszahelyezett  tanuló 
2009/2010-es tanévben 1 fő tanuló volt.

Elszámolásnál:

- Gyógyped ellátás alap hozzájárulás 1-8 évfolyamon:

SNI magántanuló általános iskolában:
a.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 0 fő

Visszahelyezett Gyógypedagógiai ellátásban részt vevő, általános iskolában:
a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 1 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 1 fő

SNI középsúlyos általános iskolában:
a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 4 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 4 fő

SNI enyhe általános iskolában:
a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 22 fő



b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 28 fő

Megismerő f. iskola:
a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 1 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 3 fő

4./ Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz:

  4.1. Általános iskolai napközis foglalkozás:

Az ellenőrzés alapdokumentumai a napközis foglalkozási naplók. Tételesen vizsgált csoport 
az iskola egyetlen napközis csoportja.
A napközis foglalkozások első négy évfolyamán – a vizsgált I. sz. csoport naplója alapján – a 
napi négy és fél órát, ötödik- nyolcadik évfolyamon a napi három órát elérték a heti időkeret 
figyelembe vételével.
Elszámolásnál a foglalkozási napok szerint naptári évre naponként összesített létszámot kell 
osztani 185-tel.
Az iskolaotthonos oktatásban résztvevők számát az iskolai oktatásnál meghatározottak szerint 
kell ezen jogcímnél figyelembe venni. 

Napközis foglalkozásokon résztvevők számának meghatározása (2008 – 2009):

1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás (2008-2009):
     - Tényleges foglalkozásokon részt vevők száma összesen:  14.587 
     - Figyelembe vehető létszám: 14.587 : 62  = 235,274  fő azaz  235 fő

5-8 évfolyamos napközis foglalkoztatás (2008-2009):
     - Tényleges foglalkozásokon részt vevők száma összesen:  1.927 
     - Figyelembe vehető létszám: 1.927 : 62  = 31,080  fő azaz  31 fő

1-2 évfolyamos iskolaotthonos foglalkozás (2008-2009):
- figyelembe vehető létszám: 65 fő

     
3. évfolyamos iskolaotthonos foglalkozás (2008-2009):

- figyelembe vehető létszám: 43 fő

4 évfolyamos iskolaotthonos foglalkozás (2008-2009):
- figyelembe vehető létszám: 25 fő

1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás (2009-2010):
     - Tényleges foglalkozásokon részt vevők száma összesen:  14.587 



     - Figyelembe vehető létszám: 14.587 : 62  = 235,274  fő azaz  97 fő

5-8 évfolyamos napközis foglalkoztatás (2009-2010):
     - Tényleges foglalkozásokon részt vevők száma összesen:  1.927 
     - Figyelembe vehető létszám: 1.927 : 62  = 31,080  fő azaz  10 fő

1-3 évfolyamos iskolaotthonos foglalkozás (2009-2010):
- figylembe vehető létszám: 41 fő

     

4 évfolyamos iskolaotthonos foglalkozás (2009-2010):
- figylembe vehető létszám: 39 fő

5. Óvodában, általános iskolában, gimnáziumba bejáró gyermekek, tanulók ellátása:

Az  ellenőrzés  az  osztálynaplók  alapján  vizsgálta  az  intézményi  nyilvántartások  és  a 
közoktatási statisztika közötti összhangot.

Tételesen a 6.a. osztályban tanulók nyilvántartásban szereplő adatait vizsgálta az ellenőrzés. A 
statisztikában szereplő adatok megegyeztek az ellenőrzés által számított adatokkal.

Elszámolásnál:

1-4 évfolyamon:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám (1-4 évfolyam): 75 fő (8 hónapra)
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám (1-4 évfolyam): 127 fő (4 hónapra)

5. évfolyamon (2008 – 2009):

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám (5. évfolyam): 31 fő (4 hónapra)

5-6. évfolyamon (2009 – 2010):

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám (5. évfolyam): 78 fő (8 hónapra)

6-8. évfolyamon (2008 – 2009):

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám (6-8. évfolyam): 98 fő (4 hónapra)

7-8. évfolyamon (2009 – 2010):

a.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám (6-8. évfolyam): 91 fő (8 hónapra)

9-13 évfolyamon:



a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám (9-13 évfolyam): 70 fő (8 
hónapra)

b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám (9-13 évfolyam): 85 fő (4 hónapra)

6.Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés:

Az ellenőrzés alapdokumentuma az élelmezési nyilvántartás.
Tételesen ellenőrzött időszak: 2009. február és szeptember hónap.
Az  intézményi  havonkénti  összesített  kimutatás  adatai  megegyeztek  az  élelmezési 
nyilvántartás alapján az ellenőrzés során számított adatokkal.  
Az ellenőrzött összes évfolyamon a gyermekek kedvezményes étkezésre való jogosultságot 
bizonyító igazolásokat a gazdasági vezető bemutatta. 
Az  elszámoláskor  a  figyelembe  vehető  létszám  az  étkezésben  résztvevők  naptári  évre, 
naponként összesített éves létszáma osztva (iskolai étkeztetés esetén) 185 nappal.

Elszámolásnál:

Általános iskolában figyelembe vehető létszám:

Magyarlak- Csörötnek Általános iskola és óvoda:

ingyenes étkeztetés:
9.432  : 185 = 50,983 ~ 51 fő

50%-os étkeztetés:
1.998 : 185 = 10,8 ~ 11 fő

összes étkező:
17.258 : 185 = 93,286 ~ 93 fő

SZOI Arany János Általános Iskola:

ingyenes étkeztetés 1-4 évfolyamon:
8.385  : 185 = 45,324 ~ 45 fő

ingyenes étkeztetés 5-6 évfolyamon:
255  : 185 =   1,378 ~ 1 fő

50%-os étkeztetés 1-4 évfolyamon:
13.606: 185 = 73,545 ~ 74 fő

50%-os étkeztetés 5-8 évfolyamon:
663: 185 = 3,583 ~ 4 fő

összes étkező:
22.909 : 185 = 123,832 ~ 124 fő



Egyéb összes étkező:
37.670 : 185 = 203,621 ~ 204 fő

SZOI Széchenyi István Általános Iskola:

ingyenes étkeztetés 5-6 évfolyamon:
3.341  : 185 =   18,059 ~ 18 fő

50%-os étkeztetés 5-8 évfolyamon:
9.627: 185 = 52,037 ~ 52 fő

összes étkező:
12.968 : 185 = 70,097 ~ 70 fő

Egyéb összes étkező:
14.961 : 185 = 80,870 ~ 81 fő

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium:

ingyenes étkeztetés 5-8 évfolyamon:
72  : 185 =   0,389 ~ 0 fő

50%-os étkeztetés 5-8 évfolyamon:
3.317: 185 = 17,929 ~ 18 fő

50%-os étkeztetés 9-12 évfolyamon:
3.784: 185 = 20,454 ~ 20 fő

összes étkező:
7.173 : 185 = 38,772 ~ 39 fő

Egyéb összes étkező:
13.337 : 185 = 72,091 ~ 72 fő

5. Tanulók ingyenes tankönyvvásárlása:

A támogatásra  az intézmény a 2009/2010.  tanévi  (tényleges)  nyitó  statisztikában szereplő 
ingyenes  tankönyvellátásra  jogosult  iskolai  tanulók  statisztikai  állapotra  becsült  létszám 
alapján jogosult.
2009/2010. tanévben az ingyenes tankönyvtámogatásra jogosult tanulók száma 387 fő! 

Általános hozzájárulás nappali tanulók tankönyvellátásához: 1.078 fő!



Kötött felhasználású normatíva:

1./ Pedagógus szakvizsga és továbbképzés:

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés 
megszervezéséhez, a középiskolai pedagógusok felkészítéséhez a kétszintű érettségiztetéshez.
Ezen jogcímen a támogatás a 2008/2009. tanév nyitó (október 1-jei), valamint a 2009/2010. 
tanév  nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított 
létszáma.  Az  így  megállapított  létszám  nem  haladhatja  meg  a  helyi  önkormányzat 
rendeletében meghatározott, engedélyezett létszámot.
Az intézményben a jogosult létszám 120 fő. A normatív támogatás fajlagos összege: 11.700.- 
Ft/pedagógus.
A támogatás felhasználását elszámoláskor az intézmény a pedagógusonkénti kimutatással és 
összesítő kimutatással igazolta. A támogatás a pedagógusok továbbképzésére fordították, ezt a 
továbbképzések költségeiről szóló számlákkal alátámasztották.

a, 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám (8 hónapra): 108 fő
b, 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám (4 hónapra): 120 fő

2./ Szakmai Informatika

A támogatás  a  tanulók  2009.  szeptember  1-i  nyitó  adatai  után  érkezik.  Így  2009/2010. 
tanévben a támogatás 1.078 fő után érkezik. A támogatás 28/2009. (VIII.19.) OKM alapján 
kerül  kiosztásra.  A rendelet  szabályozza  a  szakmai  és  informatikai  fejlesztési  feladatok 
támogatása  igénylésének,  döntési  rendszerének,  folyósításának,  elszámolásának  és 
ellenőrzésének szabályait.

Az intézmény által elnyert támogatás összege: 3.950.000 Ft. 
Eddig  összesen  3.980.145  Ft-ot  költött  el  az  intézmény,  míg  263.254  Ft  támogatás 
kötelezettségvállalással terhelt összeg.

Az  ellenőrzés  során  az  elnyert  támogatás  összegét  az  intézmény  számlákkal  igazolta.  A 
számlák az elnyert támogatás összegét fedezték.

Szentgotthárd, 2010. március 9.

Doncsecz Gábor
      Belső ellenőrzési vezető



Jegyzőkönyv
A 2009. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzéséről a

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

Az ellenőrzés időpontja: 2010. február 24.
Az ellenőrzést végezte: Doncsecz Gábor belső ellenőrzési vezető
Az intézmény részéről az ellenőrzésben közreműködött: 
György László igazgatóhelyettes
Háklárné Cséve Mária gazdasági vezető

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi munkaterve alapján a 
III.  Béla  Szakképző Iskolába  a  2009.  évi  normatív  állami  hozzájárulások elszámolásának 
ellenőrzésére került sor.
A vizsgálat az intézményi adatszolgáltatás valódiságára terjedt ki.
A Magyar köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Tv. 3. sz., 5. sz. és 8. sz. 
mellékleteiben felsorolt, az intézmény által igényelhető normatívák az alábbiak:

Alapnormatívák:

2. Alap hozzájárulás iskolai Oktatás:
- 9 – 10 évfolyam – 3. mell. 15.c.(1) 1) pont (2008/2009)
- 11-13 évfolyam – 3. mell. 15.c.(1) 1) pont (2008/2009)
- 9 – 10 évfolyam – 3. mell. 15.c.(1) 2) pont (2009/2010)
- 11. évfolyam    - 3. mell. 15.c.(5) 2) pont (2009/2010)
- 12-13 évfolyam – 3.mell. 15.c.(8) 2) pont (2009/2010)

     Szakképzés, elméleti képzés:
Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési 

évfolyam - 3. mell. 15.d.(1) 1) pont (2008/2009)
Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyam – 3. mell. 15.d.(2) 1) 

pont (2008/2009)
Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyam – 3. mell. 15.d.(1) 2) 

pont (2009/2010)

3. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás (Kollégium):
      - kollégiumi, externátusi nevelés, ellátása – 3. mell. 15.f.(1) 1) pont (2008/2009.tanév)

- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátása – 3. mell. 15.f.(1) 2) pont (2009/2010. tanév)

3. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon – 3.mell. 16.1.2) pont, 16.1.2a) 
pont, 16.1.2b) pont, 16.1.2c) pont, 16.1.2d) pont

4. Nyelvtanulást segítő képzések normatív támogatása: 
- Nem magyar nyelven folyó képzés – 3. mell. 16.3) pont
- Nemzetiségi nyelvi oktatás – 3. mell. 16.4) pont
- Nyelvi felkészítő évfolyam – 3. mell. 16.4) pont

      5. Bejáró gyermekek:
- Gimnázium, szakközép, szakiskolába bejáró tanuló – 3. mell. 16.6.1) pont



      5. Szervezett intézményi étkeztetés:
- Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkezés – 3. mell. 17.1.) 
pont

      6. Tanulók ingyenes tankönyvellátása:
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása – 3. mell. 17.2.) pont

Kötött felhasználású normatíva:

1. pedagógus szakvizsga és továbbképzés
2. Szakmai és Informatikai fejlesztési feladatok – 5. mell. 17.a) pont

A jogosultság feltételeit részletesen a költségvetési törvény hivatkozott pontjai tartalmazzák.

Alapnormatívák:

1./ Iskolai oktatás:

      a.) Iskolai oktatás 9-13. évfolyamon:
Az  intézmény  közoktatási  statisztikájában  rögzített  adatokat  az  osztálynaplók  alapján 
vizsgálta az ellenőrzés.
Tételesen ellenőrzött osztályok (9. D. asztalos, géplakatos: 22 fő ; 10.A. informatikus: 27 f ; 
11.A. informatikus, vendéglátós: 27 fő + 1 fő érkezett a második félévben). A statisztikában 
szereplő adatok megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal.
Az intézményi  statisztikában szereplő tanulói  létszámok meghatározásánál  a  közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. Tv. előírásait figyelembe vették.
Az osztálynaplók alapján megállapítható, hogy 30 tanítási óránál hosszabb ideig igazolatlanul 
távol lévő tanuló nem volt (illetve erről az igazgatónak a szülőket írásban figyelmeztetni nem 
kellett), a tanulói jogviszonyok folyamatosak voltak.
A 9.-10. középiskolai évfolyamon 1 fő magántanuló nem lett figyelembe véve.

Elszámolásnál:

- Iskolai oktatás 9-13 évfolyamon:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 90 fő (9. – 10. évfolyam, szakiskola)
     137 fő (9. – 10. évfolyam, középiskola)
     119 fő (11. – 13. évfolyam, szakiskola)

b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám:  95 fő (9. – 10. évfolyam, szakiskola)
      136fő (9. – 10. évfolyam, középiskola)
      54 fő (11. évfolyam, középiskola)
      94 fő (12-13. évfolyam, középiskola)

- Iskolai szakképzés (szakmai elmélet képzés):

Az intézményt a közoktatási (1993. évi LXXIX. tv.) és a szakképzési ( 1993. évi LXXVI. 
tv.)  törvények  rendelkezéseinek  megfelelően  a  szakképzési  évfolyamokon  szervezett 
szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után, az első és a második szakképesítés 
megszerzésére történő felkészítéskor illeti meg ezen jogcímen támogatás.



Tételesen  ellenőrzött  szakévfolyam:  2/12/C;  Kereskedők  (12  fő),  valamint  a  1/11/C 
szakácsok (26 fő).  A statisztikai adatszolgáltatás és az ellenőrzés által  számított  adatok 
megegyeztek.  A létszámnál  az  első  és  második  szakmájukat  megszerző  tanulók  lettek 
figyelembe véve.

Elszámoláskor:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 143 fő
     

b.)  a  2009/2010.  tanévben figyelembe vehető létszám: 133 fő (szakiskola,középiskola 1-3 
szakképzési évfolyam)

- Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9.-10. évfolyamán:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 218 fő
b.) a 2009/2010. tanávben figyelembe vehető létszám: 223 fő

(szakiskola 91 fő, szakközépiskola: 132 fő)

- Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés közbenső, első, és a záró évfolyamnál):

A közoktatási  és  szakképzési  törvényeknek  megfelelően  a  szakképzési  évfolyamokon 
szervezett  szakmai  gyakorlati  képzésben  részt  vevő  tanulók,  az  első  és  a  második 
szakképesítésre történő felkészítéskor illeti meg az intézményt. További feltétel a képzést 
iskolai tanműhelyben kell megszervezni.

Elszámoláskor (Egy évfolyamos képzés, valamint több évfolyamos képzés 2. szakképzési 
évfolyama):

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám:   21 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám:   15 fő
   

Elszámoláskor (első évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az 1 évet):

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám:   38 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám:   38 fő

Elszámoláskor (utolsó évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az 1 évet):

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám:   15 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám:   28 fő

   



- Tanuló szerződés

A hozzájárulás 20%-át igényelheti  a helyi önkormányzat a tanulószerződés alapján nem a 
helyi önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben 
részt vevő azon tanulók után, akikkel a szakképzési törvény 27. §-a alapján tanulószerződést 
kötöttek  a  gyakorlati  képzés  szakmai  ellenőrzésére  és  az  iskolai  tanműhelyben szervezett 
kiegészítő képzésre.

Elszámoláskor:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám:   46 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám:   56 fő

2. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás:

2.1.  kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás:
Az  intézményt  ezen  jogcímen  támogatás  a  kollégiumi,  externátusi  nevelésben  ellátásban 
részesülő, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után illeti meg.
Az  ellenőrzés  a  kollégiumi  törzskönyv  alapján  vizsgálta  az  intézményi  adatszolgáltatás 
valódiságát.
Az  ellenőrzött  dokumentum  alapján  megállapítható,  hogy  a  közoktatási  statisztikában 
rögzített adatok megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 
A kollégiumban elhelyezett tanulók megoszlása: 26 fő szakközépiskola, 15 fő szakiskola, 1 fő 
általános iskola, 1 fő gimnáziumi tanuló. 1 fő Feldbach-ban tanuló diák is igénybe veszi a 
kollégiumot. Ő utána nem jár normatíva.

Elszámolásnál:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 41 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 43 fő

3. Nyelvi felkészítő évfolyam:
 
Az iskola a Közokt. Tv. 28.§-ának (4)bekezdése, illetve a 29.§-ának (2) bekezdése alapján 
készített  helyi  pedagógiai  program, illetve a  helyi  tanterv szerint  az  intézmény előkészítő 
évfolyamot szervezett. 

Elszámolásnál:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 54 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 33 fő

3.1. Nem magyar nyelven folyó képzés:

Igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában azon nappali rendszerű 
oktatásban  résztvevőnek  minősülő  tanulók  után,  akiknek  –  a  Közokt.  tv.  86.§-ának  (6) 



bekezdése  alapján  –  kiegészítő  kisebbségi  oktatást  biztosít  a  kisebbségi  oktatás  irányelve 
figyelembevételével készült helyi tanterv szerint.
Tételesen az 10.b. (27 fő) osztály tanulói kerültek ellenőrzésre. A statisztika szerint kimutatott 
létszám és az ellenőrzés által megállapított létszám megegyezett.

Elszámolásnál:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 12 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 14 fő

4. Óvodában, általános iskolában, gimnáziumba bejáró gyermekek, tanulók ellátása:

Az  ellenőrzés  az  osztálynaplók  alapján  vizsgálta  az  intézményi  nyilvántartások  és  a 
közoktatási statisztika közötti összhangot.
Tételesen a 1/11/D (13.évfolyam, géplakatos) és a 10.B osztályban tanulók nyilvántartásban 
szereplő adatait vizsgálta az ellenőrzés. A statisztikában szereplő adatok egyeztek a statisztika 
adataival.

Elszámolásnál (a 9-13. évfolyamig):

c.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 252 fő
d.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 227 fő

5.  Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés:

Az ellenőrzés alapdokumentuma az élelmezési nyilvántartás.
Tételesen ellenőrzött időszak: 2009. április hónap.
Az  intézményi  havonkénti  összesített  kimutatás  adatai  megegyeztek  az  élelmezési 
nyilvántartás alapján az ellenőrzés során számított adatokkal. 
Az  ellenőrzés  során  a  gyermekek  kedvezményes  étkezésre  való  jogosultságot  bizonyító 
igazolásokat a gazdasági vezető bemutatta. 
Az  elszámoláskor  a  figyelembe  vehető  létszám  az  étkezésben  résztvevők  naptári  évre, 
naponként összesített éves létszáma osztva 185 nappal.

Elszámolásnál:

50%-os kedvezménnyel igénybe vehető kedvezményes étkezés:

- 50%-os kedvezményt igénybe vevők - iskolában:
1.191 : 185 = 6,44 ~ 6 fő

- 50%-os kedvezményt igénybe vevők - kollégium:
980 : 200 = 4,9  ~  5 fő 

Kedvezmény nélkül igénybe vett étkezés:



- Iskolában:
842 : 185 = 4,55 ~ 5 fő

- Kollégiumban:
2.440: 200 = 12,2 ~ 12 fő

6. Tanulók tankönyvvásárlása:

A támogatásra  az intézmény a 2008/2009.  tanévi  (tényleges)  nyitó  statisztikában szereplő 
ingyenes  tankönyvellátásra  jogosult  iskolai  tanulók  statisztikai  állapotra  becsült  létszám 
alapján jogosult.
2009/2010. tanévben a ingyenes tankönyvtámogatásra jogosult tanulók száma 140 fő! 

- tartósan beteg tanuló: 11 fő (1 főről nincs pappír)
- sajátos nevelésű igényű tanulók: 4 fő (ebből 2 nem az….)
- nagykorú  és  saját  jogán  családi  pótlékra  jogosult  tanulók:  1  fő  (nincs 

pappír)
- rendszeres gyermekvédelmi kedv. részesülő tanulók: 63 fő
- 3 vagy több gyermekes családban élő tanulók: 61 fő

Általános hozzájárulás nappali tanulók tankönyvellátásához: 516 fő!

Kötött felhasználású normatíva:

1./ Pedagógus szakvizsga és továbbképzés:

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés 
megszervezéséhez, a középiskolai pedagógusok felkészítéséhez a kétszintű érettségiztetéshez.
Ezen jogcímen a támogatás a 2010/2009. tanév nyitó (október 1-jei), és a 2009/2010. tanév 
nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. 
Az  így  megállapított  létszám  nem  haladhatja  meg  a  helyi  önkormányzat  rendeletében 
meghatározott, engedélyezett létszámot.
Az intézményben a jogosult létszám 46 fő. A normatív támogatás fajlagos összege: 11.700.- 
Ft/pedagógus.
A támogatás felhasználását elszámoláskor az intézmény a pedagógusonkénti kimutatással és 
összesítő kimutatással igazolta. A támogatás a pedagógusok továbbképzésére fordították, ezt a 
továbbképzések költségeiről szóló számlákkal alátámasztották.

a, 2006/2007. tanévben figyelembe vehető létszám (8 hónapra): 46 fő
b, 2007/2008. tanévben figyelembe vehető létszám (4 hónapra): 46 fő

- az a.) pont szerint  46  x 8/12     =  30,66 fő ~  31 fő
- a b.) pont szerint    46 x 4/12     =   15,33 fő ~  15 fő

A tényleges felhasználás: 608.000 Ft.
Kapott támogatás: 538.200 Ft.

2./ Szakmai és  informatikai fejlesztési feladatok



A  támogatás  a  tanulók  2009.  szeptember  1-i  nyitó  adatai  után  érkezik.  Így 
2009/2010.tanévben a támogatás 516 fő után érkezik. A támogatás 28/2009. (VIII.19.) OKM 
rendelet alapján kerül kiosztásra. A rendelet szabályozza a szakmai és informatikai fejlesztési 
feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és 
ellenőrzésének szabályait.

Az intézmény által elnyert támogatás összege: 995.000 Ft. 
Eddig összesen 1.000.000 Ft-ot költött el az intézmény.

Az  ellenőrzés  során  az  elnyert  támogatás  összegét  az  intézmény  számlákkal  igazolta.  A 
számlák az elnyert támogatás összegét fedezték.

3./ Teljesítmény motiváció

2009. évi költségvetési törvény 17§ c pontja.kell hozzá minőségirányítási program.

Az intézmény által elnyert támogatás összege: 3.222.000 Ft
Tényleges felhasználás: 3.230.474 Ft

Az  ellenőrzés  során  az  elnyert  támogatás  összegét  az  intézmény  számlákkal  igazolta.  A 
számlák az elnyert támogatás összegét fedezték. Ez mind személyi jellegű elszámolás volt, az 
számfejtést az intézmény bemutatta.

4./ Érettségi vizsga és szakmai vizsga

A költségvetés 5.sz.melléklet 15. pont a és b. pontjai szerint

Érettségi vizsga:
Az intézmény által elnyert támogatás összege: 553.700 Ft
Tényleges felhasználás: 553.700 Ft

Szakmai vizsga:
Az intézmény által elnyert támogatás összege: 821.500 Ft
Tényleges felhasználás: 822.126 Ft

A megbízásokat  az  intézmény  bemutatta,  mögötte  a  banki  utalások  (bérszámfejtés)   +  a 
számlák is megvannak.

5./ Diáksport

Normatívaában van benne!!!

Az intézmény által elnyert támogatás összege: 202.244 Ft
Tényleges felhasználás: 221.000 Ft



Az  ellenőrzés  során  az  elnyert  támogatás  összegét  az  intézmény  számlákkal  igazolta.  A 
számlák az elnyert támogatás összegét fedezték.

6./ Új tudás művészeti program

Osztályfőnöki  pótlék  a  megnevezése:  2008.  október  1.  statisztika  alapján,  osztályfönöki 
feladatok ellátására. Osztályfőnöki létszám alapján: 

Az intézmény által elnyert támogatás összege: 465.000 Ft
Tényleges felhasználás: 465.000 Ft

Összességében  megállapítható,  hogy  a  szúrópróbaszerű  vizsgálat  tapasztalatait  figyelembe 
véve  –  a  normatív  költségvetési  támogatások  elszámolása  során  vizsgált  intézményi 
adatszolgáltatások és az ellenőrzés adatai összhangban álltak.

Szentgotthárd, 2009. március 9.

Doncsecz Gábor
     Belső ellenőrzési vezető

Jegyzőkönyv
A 2009. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzéséről

A Játékvár Óvodában

Az ellenőrzés időpontja: 2010.  február 19.
Az ellenőrzést végezte: Doncsecz Gábor belső ellenőrzési vezető
Az intézmény részéről az ellenőrzésben közreműködött: Kovács Tiborné igazgató

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi munkaterve alapján a 
Játékvár Óvodában a 2009. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzésére 
került sor.
A vizsgálat az intézményi adatszolgáltatás valódiságára terjedt ki.
A Magyar köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Tv. 3. sz., 5. sz. és 8. sz. 
mellékleteiben felsorolt, az intézmény által igényelhető normatívák az alábbiak:

Alapnormatívák:

1, Óvodai nevelés alap hozzájárulás 
2, Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz:

- nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

- Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkezés

- Óvodában, általános iskolába bejáró tanuló 
3, Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában

Kötött felhasználású normatíva:



1, pedagógus szakvizsga és továbbképzés

A jogosultság feltételeit részletesen a költségvetési törvény hivatkozott pontjai tartalmazzák.

Alapnormatívák:

1. Óvodai nevelés alap hozzájárulás:

Az intézmény közoktatási statisztikáját megalapozó nyilvántartások a felvételi és mulasztási 
napló.
Tételesen ellenőrzött csoportok: II. középső csoport 
Az ellenőrzés és a közoktatási statisztika adatai megegyeztek.
Az óvodában, a statisztikában figyelembe vett  gyermekek 2009. október 1.-ig a harmadik 
életévüket betöltötték és 2009. szeptember 1.-ig a 7. életévüket nem érték el.  
A  felvételi  és  mulasztási  naplók  alapján  megállapítható,  hogy  3  hétnél  hosszabb  ideig 
igazolatlanul távol lévő gyermek nem volt. 

 

Elszámolás:

- Óvodai nevelés:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 113 fő (1-2. nevelési évben)
     156 fő (3. nevelési évben)

b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 256 fő (1-3. nevelési évben)
 

2. Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz:

  2.1. Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás:

Nemzetiségi oktatás a központi óvodában, egy vegyes csoportban szlovén nyelven, és egy 
német  nyelvű  csoportban  folyik,  továbbá  a  rábatótfalvasi  tagóvodában  szintén  szlovén 
nyelven  folyik  az  oktatás.  A nemzetiségi  oktatásban  részt  vevő  gyermekek  szüleitől  az 
intézményvezető a szükséges nyilatkozatot beszerezte, ezt az ellenőrzés során bemutatta.
Tételesen  ellenőrzött  csoport  a  központi  óvoda  nemzetiségi  nevelésben  részesülő  német 
csoport. 
A statisztikában kimutatott létszám és az ellenőrzés adatai eltérést nem mutatattak. 

Elszámolás:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 62 fő



b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 65 fő
c.) figyelembe vehető átlag:

- az a.) pont szerint  67 x 8/12  =  44,66  fő ~ 45 fő
- a b.) pont szerint    63 x 4/12 =   21       fő ~ 21 fő

  2.2. Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés:

Az ellenőrzés alapdokumentuma az élelmezési nyilvántartás.
Tételesen ellenőrzött időszak: 2008. december hónap, ellenőrzött csoport: Kiss csoport.
Az  intézményi  havonkénti  összesített  kimutatás  adatai  megegyeztek  az  élelmezési 
nyilvántartás alapján az ellenőrzés során számított adatokkal. 
Az  ellenőrzött  csoportban  a  gyermekek  kedvezményes,  illetve  ingyenes  étkezésre  való 
jogosultságot  bizonyító  igazolásokat  az  intézményvezető  bemutatta,  a  nyilvántartás  ezen 
igazolások alapján elkülöníti  az  50%-os díjra  kötelezetteket,  illetve az ingyenes  étkezésre 
jogosultakat.
Az  elszámoláskor  a  figyelembe  vehető  létszám  az  étkezésben  résztvevők  naptári  évre, 
naponként összesített éves létszáma osztva 220 nappal!

Elszámolás:

- kedvezménnyel igénybe vehető kedvezményes étkezés:

9.763 : 220 = 44,337 ~ 44 fő

Ingyenes étkezés:
- óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló:

3.014 : 220 = 13,7 ~ 14 fő

Összes étkező:
←  -     Térítési díjat fizető gyermekek:

31.495 : 220 = 143.159 ~ 143 fő

2.3. Óvodában, általános iskolában bejáró gyermekek, tanulók ellátása:

Az ellenőrzés az intézményi felvételi és mulasztási naplók alapján vizsgálta az intézményi 
nyilvántartások és a közoktatási statisztika közötti összhangot.
Tételesen  a  középső  csoportos  bejárok  nyilvántartásban  szereplő  adata  vizsgálatra  került, 
melyben szabálytalanságot nem találtam.

Elszámolás:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 17 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 70 fő
c.) figyelembe vehető átlag:

- az a.) pont szerint 8 x 8/12   = 5,33  ~  5 fő



- a b.) pont szerint   6 x 4/12   = 2 fő 
   

3. Gyógypedagógiai ellátás, oktatás

Az  óvodában  három  fő  gyógypedagógiai  ellátásra  rászoruló  óvodás  volt.  Ugyanakkor 
előreláthatólag jövőre már nem ezt az intézmény fogja látogatni.
Az intézményvezető az óvodásról a szakértői bizottsági szakvéleményeket bemutatta. 

Elszámolásnál:

- Gyógyped ellátás óvodában:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám:   3 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám:   5 fő
c.) figyelembe vehető átlag:

- az a.) pont szerint  0 x 8/12   =  0 fő
- a b.) pont szerint   3 x 4/12   =   1 fő
   

Kötött felhasználású normatíva:

1./ Pedagógus szakvizsga és továbbképzés:

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés 
megszervezéséhez, a középiskolai pedagógusok felkészítéséhez a kétszintű érettségiztetéshez.
Ezen jogcímen a támogatás a 2008/2009. tanév nyitó (október 1-jei), és a 2009/2010. tanév 
nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. 
Az  így  megállapított  létszám  nem  haladhatja  meg  a  helyi  önkormányzat  rendeletében 
meghatározott, engedélyezett létszámot. (41 fő)
Az intézményben a jogosult létszám 26 fő. A normatív támogatás fajlagos összege: 11.700.- 
Ft/pedagógus.
A támogatás felhasználását elszámoláskor az intézmény a pedagógusonkénti kimutatással és 
összesítő kimutatással igazolta. A támogatás a pedagógusok továbbképzésére fordították, ezt a 
továbbképzések költségeiről szóló számlákkal alátámasztották.

a, 2007/2008. tanévben figyelembe vehető létszám (8 hónapra): 26 fő
b, 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám (4 hónapra): 26 fő

- az a.) pont szerint  26  x 8/12     =  17,33 fő   ~ 17 fő



- a b.) pont szerint    26 x 4/12     =   8,66 fő    ~  9 fő

A normatíva összege: 304.200.- Ft, tényleges felhasználás: 344.040 Ft.

3./ Pedagógiai szakmai szolgáltatás

Ezen  összeget  az  intézmény  a  logopédus  pedagógus  bérezésére  költötte.  A  támogatás 
1.940.000 Ft, a tényleges felhasználás pedig 5.575.000 Ft.

5./ Szakmai és Informatikai fejlesztési feladatok:

A támogatás  a  gyerekek  2009.  szeptember  1-i  nyitó  adatai  után  érkezik.  Így  2009/2010. 
tanévben a támogatás 1.078 fő után érkezik. A támogatás 28/2009. (VIII.19.) OKM alapján 
kerül  kiosztásra.  A rendelet  szabályozza  a  szakmai  és  informatikai  fejlesztési  feladatok 
támogatása  igénylésének,  döntési  rendszerének,  folyósításának,  elszámolásának  és 
ellenőrzésének szabályait.

Az intézmény által elnyert támogatás összege: 1.000.000 Ft. 
Eddig összesen 999.900 Ft-ot költött el az intézmény.

Az  ellenőrzés  során  az  elnyert  támogatás  összegét  az  intézmény  számlákkal  igazolta.  A 
számlák az elnyert támogatás összegét fedezték.

Összességében  megállapítható,  hogy  a  szúrópróbaszerű  vizsgálat  tapasztalatait  figyelembe 
véve  –  a  normatív  költségvetési  támogatások  elszámolása  során  vizsgált  intézményi 
adatszolgáltatások és az ellenőrzés adatai összhangban álltak.

Szentgotthárd, 2010. március 9.

Doncsecz Gábor
     Belső ellenőrzési vezető

Jegyzőkönyv
A 2009. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzéséről

A Tapsifüles Óvodában

Az ellenőrzés időpontja: 2010. február 22.
Az ellenőrzést végezte: Doncsecz Gábor belső ellenőrzési vezető
Az intézmény részéről az ellenőrzésben közreműködött: Németh Gáborné intézményvezető

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi munkaterve alapján a 
Gasztonyi  Napközi  Otthonos  Óvodában  a  2009.  évi  normatív  állami  hozzájárulások 
elszámolásának ellenőrzésére került sor.
A vizsgálat az intézményi adatszolgáltatás valódiságára terjedt ki.
A Magyar köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Tv. 3. sz., 5. sz. és 8. sz. 
mellékleteiben felsorolt, az intézmény által igényelhető normatívák az alábbiak:



Alapnormatívák:

1, Óvodai nevelés alap hozzájárulás
2, Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz:

- Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkezés
- Óvodában, általános iskolába bejáró tanuló

Kötött felhasználású normatíva:

1, pedagógus szakvizsga és továbbképzés

A jogosultság feltételeit részletesen a költségvetési törvény hivatkozott pontjai tartalmazzák.

Alapnormatívák:

1.a/ Óvodai nevelés alap hozzájárulás:

Az  intézmény  közoktatási  statisztikáját  megalapozó  nyilvántartások  a  felvételi  napló  és 
mulasztási naplók.
A Tételesen  ellenőrzés  során  ellenőriztem  az  óvodába  járó  gyermekeket  (Az  ellenőrzött 
gyermekek száma megegyezett a statisztikában szereplő adattal.)
Az ellenőrzés és a közoktatási statisztika adatai megegyeztek.
Az óvodában, a statisztikában figyelembe vett  gyermekek 2008. október 1.-ig a harmadik 
életévüket betöltötték és 2008. szeptember 1.-ig a 7. életévüket nem érték el.  
A  felvételi  és  mulasztási  naplók  alapján  megállapítható,  hogy  3  hétnél  hosszabb  ideig 
igazolatlanul távol lévő gyermek nem volt. 

 Elszámolás:

- Óvodai nevelés:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 20 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 22 fő

2./ Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz:

  2.1. Óvodában, iskolában , kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés:

Az ellenőrzés alapdokumentuma az élelmezési nyilvántartás.
Tételesen  ellenőrzött  időszak:  2009.  május  hónap,  tételesen  ellenőrizve  az  óvoda  teljes 
létszáma.
Az  intézményi  havonkénti  összesített  kimutatás  adatai  megegyeztek  az  élelmezési 
nyilvántartás alapján az ellenőrzés során számított adatokkal. 
Az  ellenőrzött  csoportban  a  gyermekek  kedvezményes,  illetve  ingyenes  étkezésre  való 
jogosultságot  bizonyító  igazolásokat  az  intézményvezető  bemutatta,  a  nyilvántartás  ezen 



igazolások alapján elkülöníti  az  50%-os díjra  kötelezetteket,  illetve az ingyenes  étkezésre 
jogosultakat.
Az  elszámoláskor  a  figyelembe  vehető  létszám  az  étkezésben  résztvevők  naptári  évre, 
naponként összesített éves létszáma osztva 220 nappal!

Elszámolás:

- Kedvezménnyel igénybe vehető kedvezményes étkezés:

836 : 220 = 3,8 ~ 5 fő

2.2 Óvodában, általános iskolában bejáró gyermekek, tanulók ellátása:

Az ellenőrzés az intézményi felvételi és mulasztási naplók alapján vizsgálta az intézményi 
nyilvántartások és a közoktatási statisztika közötti összhangot.
Tételesen  az  összes  jogosult  gyermek  nyilvántartásban  szereplő  adata  vizsgálatra  került, 
melyben szabálytalanságot nem találtam.

Elszámolás:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 7 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 7 fő
c.) figyelembe vehető átlag:

Kötött felhasználású normatíva:

1./ Pedagógus szakvizsga és továbbképzés:

Ezen  jogcímen  a  támogatás  a  2008/2009.  tanév  nyitó  közoktatási  statisztikában  rögzített 
tényleges, teljes munkaidőre átszámított létszám után illeti meg az intézményt. Ez a létszám 
nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott létszámot. Az 
intézményben a jogosult létszám 2 fő. 

A támogatás összege 2 főre 23.400.- Ft. Az összeget az intézmény nem használta fel, így az 
visszafizetésre kerül.

a, 2007/2008. tanévben figyelembe vehető létszám (8 hónapra): 2 fő
b, 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám (4 hónapra): 2 fő

2./ Szakmai és  informatikai fejlesztési feladatok

A támogatás  a  tanulók  2009.  szeptember  1-i  nyitó  adatai  után  érkezik.  Így  2009/2010. 
tanévben a támogatás 1.078 fő után érkezik. A támogatás 28/2009. (VIII.19.) OKM alapján 
kerül  kiosztásra.  A rendelet  szabályozza  a  szakmai  és  informatikai  fejlesztési  feladatok 
támogatása  igénylésének,  döntési  rendszerének,  folyósításának,  elszámolásának  és 
ellenőrzésének szabályait.



Az intézmény által elnyert támogatás összege: 19.200 Ft. 
Eddig összesen 19.200 Ft-ot költött el az intézmény.

Az  ellenőrzés  során  az  elnyert  támogatás  összegét  az  intézmény  számlákkal  igazolta.  A 
számlák az elnyert támogatás összegét fedezték.

Összességében  megállapítható,  hogy  a  szúrópróbaszerű  vizsgálat  tapasztalatait 
figyelembe véve – a normatív költségvetési támogatások elszámolása során vizsgált 
intézményi adatszolgáltatások és az ellenőrzés adatai összhangban álltak.

Szentgotthárd, 2010. március 9.

         Doncsecz Gábor
   Belső ellenőrzési vezető



Jegyzőkönyv
A 2009. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzéséről

A Kerekerdő Óvodában

Az ellenőrzés időpontja: 2010. február 23.
Az ellenőrzést végezte: Doncsecz Gábor belső ellenőrzési vezető
Az intézmény részéről az ellenőrzésben közreműködött: Nagy Judit intézményvezető

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi munkaterve alapján a 
Rönöki  Napközi  Otthonos  Óvodában  a  2009.  évi  normatív  állami  hozzájárulások 
elszámolásának ellenőrzésére került sor.
A vizsgálat az intézményi adatszolgáltatás valódiságára terjedt ki.
A Magyar köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Tv. 3. sz., 5. sz. és 8. sz. 
mellékleteiben felsorolt, az intézmény által igényelhető normatívák az alábbiak:

Alapnormatívák:

1, Óvodai nevelés alap hozzájárulás 
2, Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz:

- Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkezés

- Óvodában, általános iskolába bejáró tanuló

Kötött felhasználású normatíva:

1, pedagógus szakvizsga és továbbképzés 

A jogosultság feltételeit részletesen a költségvetési törvény hivatkozott pontjai tartalmazzák.

Alapnormatívák:

1./ Óvodai nevelés alap hozzájárulás:

Az  intézmény  közoktatási  statisztikáját  megalapozó  nyilvántartások  a  felvételi  napló  és 
mulasztási naplók.
A Tételesen  ellenőrzés  során  ellenőriztem  az  óvodába  járó  gyermekeket  (Az  ellenőrzött 
gyermekek száma megegyezett a statisztikában szereplő adattal.)
Az ellenőrzés és a közoktatási statisztika adatai megegyeztek.
Az óvodában, a statisztikában figyelembe vett  gyermekek 2008. október 1.-ig a harmadik 
életévüket betöltötték és 2008. szeptember 1.-ig a 7. életévüket nem érték el.  
A  felvételi  és  mulasztási  naplók  alapján  megállapítható,  hogy  3  hétnél  hosszabb  ideig 
igazolatlanul távol lévő gyermek nem volt. 

Elszámolás:

- Óvodai nevelés:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 16 fő



b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 20 fő
          

3./ Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz:

  3.1 Óvodában, iskolában , kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés:

Az ellenőrzés alapdokumentuma az élelmezési nyilvántartás.
Tételesen ellenőrzött  időszak: 2009. szeptember hónap, ellenőrzött csoport az óvoda teljes 
létszáma.
Az  intézményi  havonkénti  összesített  kimutatás  adatai  megegyeztek  az  élelmezési 
nyilvántartás alapján az ellenőrzés során számított adatokkal. 
Az  ellenőrzött  csoportban  a  gyermekek  kedvezményes,  illetve  ingyenes  étkezésre  való 
jogosultságot  bizonyító  igazolásokat  az  intézményvezető  bemutatta,  a  nyilvántartás  ezen 
igazolások alapján elkülöníti  az  50%-os díjra  kötelezetteket,  illetve az ingyenes  étkezésre 
jogosultakat.
Az  elszámoláskor  a  figyelembe  vehető  létszám  az  étkezésben  résztvevők  naptári  évre, 
naponként összesített éves létszáma osztva 220 nappal!

Elszámolás:

- kedvezménnyel igénybe vehető kedvezményes étkezés:

214 : 220 = 0,972 ~ 1 fő

Ingyenes étkezés:
- óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló:

1.594 : 220 = 7,24 ~ 7 fő

Összes étkező:
←  -     Térítési díjat fizető gyermekek:

1.091 : 220 = 4.959 ~ 5 fő

3.3 Óvodában, általános iskolában bejáró gyermekek, tanulók ellátása:

Az ellenőrzés az intézményi felvételi és mulasztási naplók alapján vizsgálta az intézményi 
nyilvántartások és a közoktatási statisztika közötti összhangot.
Tételesen  az  összes  jogosult  gyermek  nyilvántartásban  szereplő  adata  vizsgálatra  került, 
melyben szabálytalanságot nem találtam.

Elszámolás:

a.) a 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám: 4 fő
b.) a 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám: 3  fő



Kötött felhasználású normatíva:

1./ Pedagógus szakvizsga és továbbképzés:

Ezen  jogcímen  a  támogatás  a  2008/2009.  tanév  nyitó  közoktatási  statisztikában  rögzített 
tényleges, teljes munkaidőre átszámított létszám után illeti meg az intézményt. Ez a létszám 
nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott létszámot. Az 
intézményben a jogosult létszám 2 fő. 

A támogatás összege 2 főre 23.400.- Ft. Az összeget az intézmény nem használta fel, így az 
visszafizetésre kerül.

a, 2008/2009. tanévben figyelembe vehető létszám (8 hónapra): 2 fő
b, 2009/2010. tanévben figyelembe vehető létszám (4 hónapra): 2 fő

2./ Szakmai és Informatikai fejlesztési feladatok:

A támogatás  a  tanulók  2009.  szeptember  1-i  nyitó  adatai  után  érkezik.  Így  2009/2010. 
tanévben a támogatás 1.078 fő után érkezik. A támogatás 28/2009. (VIII.19.) OKM alapján 
kerül  kiosztásra.  A rendelet  szabályozza  a  szakmai  és  informatikai  fejlesztési  feladatok 
támogatása  igénylésének,  döntési  rendszerének,  folyósításának,  elszámolásának  és 
ellenőrzésének szabályait.

Az intézmény által elnyert támogatás összege: 18.000 Ft. 
Eddig összesen 18.000 Ft-ot költött el az intézmény.

Az  ellenőrzés  során  az  elnyert  támogatás  összegét  az  intézmény  számlákkal  igazolta.  A 
számlák az elnyert támogatás összegét fedezték.

Összességében  megállapítható,  hogy  a  szúrópróbaszerű  vizsgálat  tapasztalatait 
figyelembe véve – a normatív költségvetési támogatások elszámolása során vizsgált 
intézményi adatszolgáltatások és az ellenőrzés adatai összhangban álltak.

Szentgotthárd, 2010. március 9.

Doncsecz Gábor
   Belső ellenőr



Jegyzőkönyv
A 2009. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzéséről

A Városi Gondozási Központban

Az ellenőrzés időpontja: 2009. február 25.
Az ellenőrzést végezte: Doncsecz Gábor belső ellenőrzési vezető
Az intézmény részéről az ellenőrzésben közreműködött:
Fábián Béláné intézményvezető, Kovácsné Herczeg Katalin intézményvezető-
helyettes
  
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 20010. évi munkaterve 
alapján a Városi Gondozási Központba a 2009. évi normatív állami hozzájárulások 
elszámolásának ellenőrzésére került sor.
A vizsgálat az intézményi adatszolgáltatás valódiságára terjedt ki.
A Magyar köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Tv. 3. sz., 5. sz. 
és 8. sz. mellékleteiben felsorolt, az intézmény által igényelhető normatívák az 
alábbiak:

Alapnormatívák:

1, Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás – 3. mell. 11. bcb.) 
pont
2, Nappali szociális intézményi ellátás – Időskorúak, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása – 3. mell. 10.h.) pont.
3, Étkezés – 3.mell. 10. c.) pont
4, Házi segítségnyújtás – 3. mell. 10.d.) pont
5, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – 3. mell. 10. e.) pont
6, Támogató szolgálat
7, Közösségi ellátások

Kötött felhasználású normatíva:

1, Szociális továbbképzés és szakvizsga – 8. mell. 3.a.) pont

A jogosultság feltételeit részletesen a költségvetési törvény hivatkozott pontjai 
tartalmazzák.



Alapnormatívák:

1./  Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti  
elhelyezést nyújtó szociális intézményekben:

Az intézmény ideiglenes működési  engedéllyel  rendelkezik az átmeneti  elhelyezést 
nyújtó  –  időskorúak  gondozóháza  működtetésére./  Személyi  feltételek  tekintetében 
meghatározatlan  időre,  tárgyi  feltételek  vonatkozásában a  felülvizsgálat  után  2012. 
december 31.  lesz  a  határidő /.  A működési  engedélyben engedélyezett  férőhelyek 
száma: 12 MEGSZÜNT: 2009. június 30.-án
Az intézményi nyilvántartások alapján – nyilvántartás az élelmezési és a gondozási 
napok alakulásáról valamint az étkezők nyilvántartása – megállapítható a gondozási 
napok száma. 
Az ellenőrzött nyilvántartások alapján megállapítható, hogy ellátotti létszám nem lépte 
túl a működési engedélyben engedélyezett férőhely számot. 
Tételesen ellenőrzött időszak: 2009. februárhónap. Az élelmezési napló adatai szerint 
2009. februárjában a havi ellátotti létszám: 898 fő, az étkezők létszáma: 192 fő.
Az  ellátottak  számának  meghatározásának  elszámolásánál  az  ellátottak  gondozási 
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint  összesített  gondozási  napok száma osztva 
365-al.
Éves gondozási napok száma: 898
Ellátottak száma: 898 : 365 = 2,46 ~ 2 fő

2./ Nappali szociális intézményi ellátás:

Az  intézmény  rendelkezik  –  Idősek  Klubja  működtetésére  vonatkozó  –  érvényes 
működési  engedéllyel  2012.  december  31.-ig.  (Személyi  kérdésekben  a  működési 
engedély végleges). A működési engedélyt az intézmény vezetője bemutatta.
Az  ellenőrzés  alapdokumentuma  az  étkezők  nyilvántartása  és  a  nappali  ellátásban 
részesülők látogatási és esemény naplója.
Tételesen ellenőrzött időszak: 2009. november hónap. (Havi ellátotti létszám: 1.303 
fő)
A tételes vizsgálat megállapította, hogy a taglétszám meghatározásánál- a költségvetési 
törvényt figyelembe véve – nem számoltak a csak étkezésben részesülőkkel számoltak 
(+ szolgáltatás van: szabadidős program, mentális gondozás, egyéb programok)



Az intézmény nyilvántartásai összesített adatszolgáltatásai megegyezett az ellenőrzés 
során számolt adatokkal.
Az  ellátottak  számának  meghatározása:  az  ellátottak  gondozási  naplója  alapján 
naponta összesített tagok számának alapulvételével kiszámított éves ellátotti létszám 
osztva 251-vel.
Éves ellátotti létszám: 15.963
Ellátottak  száma:  15.963  :  251  =  63,597  ~  64  fő    =>   az  érvényes  működési 
engedélyben 60 főben van megállapítva a létszám. 

3. Élelmezés:

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az étkezésben részesített személyek száma 
alapján illeti meg.
Az ellenőrzött hónap: 2009. április
Az  újonnan  belépők  igazolását  az  intézmény  hiánytalanul  bemutatta,  az  minden 
esetben megegyezett a jogszabályokban követelt előírásoknak.
Az elszámolásánál az étkezésben részesülők nyilvántartása alapján naponta összesített 
ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-vel.

Elszámolás:
-  akiknek  családjában  a  Szoc.tv.119/C  §-a  alapján  megállapított  egy  főre  eső 
jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg.
Kiszámított éves ellátotti létszám: 6.912
Ellátottak száma: 6.912 : 251 = 27,537 ~ 28 fő

-  akiknek  családjában  a  Szoc.tv.119/C  §-a  alapján  megállapított  egy  főre  eső 
jövedelem a nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a között van.
Kiszámított éves ellátotti létszám: 25.311
Ellátottak száma: 25.311 : 251 = 100,84 ~ 101 fő

-  akiknek  családjában  a  Szoc.tv.119/C  §-a  alapján  megállapított  egy  főre  eső 
jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja.
Kiszámított éves ellátotti létszám: 7.158
Ellátottak száma: 7.158 : 251 = 28,517 ~ 29 fő

4. Házi segítségnyújtás:

Az igazolásokat az intézmény bemutatta.
Elszámoláskor  a  házi  segítségnyújtásban  részesítettek  (gondozási  napló)  alapján  a 
naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám 
osztva 251-gyel. 



Tételesen ellenőrzött hónap: október (ellátotti létszám : 1437 fő Szentgotthárd, 610 fő 
a kistérségben) 
2008-as évtől kezdődően a házi segítségnyújtás elszámolása is differenciált számítások 
alapján nyugszik.

- alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át 
nem haladja meg.

Éves szinten összesített ellátotti létszám: 969
Ellátotti létszám: 969 : 251 = 3,86 ~ 4 fő

- alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át 
meghaladja.

Éves szinten összesített ellátotti létszám: 22.172
Ellátotti létszám: 22.172 : 251 = 88,334 ~ 88 fő

Új ellátottak:
- igényelhető  az  új  ellátottak  létszáma  a  Szoctv.  63§ának  (8)  bekezdése 

alapján átmeneti jellegű ellátás biztosítása esetén
Éves szinten összesített ellátotti létszám: 393
Ellátotti létszám: 393 : 251 = 1,565 ~ 2 fő

5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A  hozzájárulásra  jogosult  a  10.000-nél  nagyobb  lakosságszámú  települési 
önkormányzat,  amely  a  Szoctv.  65.  §-a  szerint  és  a  külön  jogszabályban  foglalt 
szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet. 
Ténylegesen ellenőrzött hónap: 2009. június (868 fő szentgotthárd, 766 fő kistérség) 
Az intézmény működési engedélye végleges. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
2006. május 30.-tól működik az intézményben. Az elszámolásnál fontos megjegyezni, 
hogy a régi és az új ellátottak külön kategóriában szerepelnek, így az elszámoláskor is 
külön kategóriába kell kezelni őket.
Elszámolása: Az éves ellátotti létszám osztva 365 nappal.

Éves ellátotti létszám: 18.851
Ellátottak száma: 18.851 : 365 = 51.646 ~ 52 fő

6. Támogató szolgálat

Pályázatot nyújthatott be, akik a pályázat benyújtását megelőző évben normatív állami 
hozzájárulásban  részesült,  és  regisztrálta  magát  a  ESZA honlapján.  A jogosultság 
feltétele, hogy az intézmény működési engedéllyel, szakmai programmal, 3 évre szóló 
pénzügyi-gazdálkodási  tervel  rendelkezzen.  A pályázatot  a  Szociális  és  Munkaügyi 



Miniszter  a  Támogató  Szolgáltatás  és  a  Közösségi  Ellátások  Finanszírozásának 
rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján hirdette ki.

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti 
meg.

A támogató szolgálat 2007. április 1-én indult. 
Ellátást biztosító szolgálat száma: 1
Kiadott működési engedély száma: HA-460-3/2009.
Kiadott működési engedély: 2009. április 1-től, határozatlan időre szól.
Az ígényelhető normatív hozzájárulás: 7.500.000 Ft/év

7. Közösségi ellátások

Pályázatot nyújthatott be, akik a pályázat benyújtását megelőző évben normatív állami 
hozzájárulásban  részesült,  és  regisztrálta  magát  a  ESZA honlapján.  A jogosultság 
feltétele, hogy az intézmény működési engedéllyel, szakmai programmal, 3 évre szóló 
pénzügyi-gazdálkodási  tervel  rendelkezzen.  A pályázatot  a  Szociális  és  Munkaügyi 
Miniszter  a  Támogató  Szolgáltatás  és  a  Közösségi  Ellátások  Finanszírozásának 
rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján hirdette ki.

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti 
meg.

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok alapján illeti meg.

A közösségi ellátás 2007. november 1-én indult. 
Ellátást biztosító szolgálat száma: 1
Kiadott működési engedély száma: HA-460-3/2009.
Kiadott működési engedély: 2009. november 1-ig határozatlan időre szól.
Az igényelhető normatív állami hozzájárulás: 8.000.000 / év

Kötött felhasználású normatíva:

1./ Szociális továbbképzés és szakvizsga

Az  intézmény  a  támogatásra  a  Szociális  törvény  92/D  §  -ának  (1)  bekezdésében 
felsorolt munkakörben személyes gondoskodást végző és a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM. 
Rendelet szerint továbbképzésre kötelezett személyek a statisztikai állományi létszám 
után jogosult.
Az érintett létszám: 27 fő. A fajlagosan járó összeg: 9.400,- Ft/fő, intézményi szinten a 
támogatás 253.800,-Ft. (Tényleges felhasználás 1.435.722 Ft)
A támogatást  –  a  költségvetési  törvény előírásainak megfelelően – az intézmény a 
továbbképzésben való részvétel költségeire, a továbbképzési kötelezettséget teljesítő 



dolgozók jutalmazására, bizonylatokat, a részvételt igazoló tanúsítvány, bizonyítvány 
másolatait az elszámolás mellé csatolták.

Összességében  megállapítható,  hogy  a  szúrópróbaszerű  vizsgálat  tapasztalatait 
figyelembe véve – a normatív költségvetési támogatások elszámolása során vizsgált 
intézményi adatszolgáltatások és az ellenőrzés adatai összhangban álltak.

Szentgotthárd, 2009. március 9.

Doncsecz Gábor
           Belső ellenőr

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. március 31-i ülésére

Tárgy: Pályázati támogatások felhasználásának ellenőrzése 2009-ben realizálódott pályázatok 
esetén
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi ellenőrzési terve 
alapján a pályázati pénzek felhasználásának ellenőrzését elvégeztem. Az ellenőrzés célja volt, 
hogy  átfogó  képet  kapjunk  az  egyes  települések,  és  szentgotthárdi  intézmény  pályázati 
hajlandóságáról,  és  a  pályázatokon  nyert  pénzek  felhasználásáról,  valamint  azok 
elszámolásáról. Feltárni az esetleges hiányosságokat. 
Az  ellenőrzés  során  a  kistérségben  lezajlott  nyertes  pályázatok  pályázati  pénzeinek 
felhasználását  vizsgáltam.  Az  ellenőrzés  során  a  kistérség  három  körjegyzőségben 
Alsószölnök, Csörötneken és Rábagyarmaton, valamint Szentgotthárdon két intézményben és 
az Önkormányzati közszolgáltató Vállalatnál zajlott. Az Előterjesztés mellékletében olvasható 
jelentés  csak  a  szentgotthárdi  önkormányzat  területén  végzett  ellenőrzésekről  szól. 
Szentgotthárdon az ellenőrzést  a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási  Intézménynél,  a III. 



Béla  Szakképző  iskola  és  Kollégiumnál,  valamint  az  Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalatnál terveztük Itt is meg kell jegyezni, hogy végül a Közszolgáltató Vállalat esetében 
nem lehetett az ellenőrzésnek eleget tenni, mivel 2009-ben nem volt saját pályázatuk. Ezért ez 
esetben a  Vállalatnak egy pályázat  megvalósításában történt  részvételét  vizsgáltuk,  ahol a 
pályázat  nyertese  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  volt,  így  a  pályázati  pénz 
felhasználását így vizsgáltam
Az  ellenőrzés  átfogó  és  sok  mindenre  kiterjedő  volt,  hiányosságot  nem  tapasztaltam  az 
ellenőrzés folyamán. 

Határozati javaslat
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  pályázati  támogatások 
felhasználásának ellenőrzését megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
Határidő:  a közlésre azonnal
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2010. március 22.

                                                                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                                                                         jegyző

Jelentés
Az  ellenőrzés  során  a  kistérségben  lezajlott  nyertes  pályázatok  pályázati  pénzeinek 
felhasználását  vizsgáltam.  Az  ellenőrzés  során  a  kistérség  három  körjegyzőségben 
Alsószölnök, Csörötneken és Rábagyarmaton, valamint három intézményben: a Szentgotthárd 
és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény,  III.  Béla  Szakképző  iskola  és  Kollégium,  valamint  az 
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalatnál  terveztem  a  pályázati  pénzek  felhasználásának 
vizsgálatát.  Itt  kell  megjegyezni,  hogy a  Közszolgáltató  Vállalat  esetében nem lehetett  az 
ellenőrzésnek eleget tenni, mivel 2009-ben nem volt saját pályázatuk. Ezért ez esetben egy 
pályázat megvalósításában történt  részvételt  vizsgáltam. A pályázat nyertese Szentgotthárd 
Város Önkormányzata volt, így a pályázati pénz felhasználását itt vizsgáltam.
Az ellenőrzés során hibával nem találkoztam, minden esetben megfeleltek mind a jogszabályi 
előírásnak, mind a támogatási szerződésben megfogalmazott kritériumoknak megfeleltek. Az 
elszámolásnak  időben  eleget  tettek.  A  pályázati  pénzek  minden  esetben  a  köz  érdekét 
szolgálták.

1. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

A szakképző iskola esetében az Oktatási közalapítvány által kiírt pályázaton (kollOKA XIII. 
Pályázat  a  szakoktatásban  résztvevő  közoktatási  kollégiumok  részére)  nyert  pénzek 
felhasználását vizsgáltam. A pályázathoz önerőre nem volt szükség. A pályázat során az iskola 
egy  három  egységből  (filmklub,  rekreációs  teremsport,  kreatív  képzőkőr)  álló  komplex 
fizikai-szellemi-manuális képességfejlesztési program megvalósítására fordította.
A pályázat első egysége a művészettel és az információs kultúrával kapcsolatos. Egy filmklub 
indult útjára (10 alkalom), amely a tanulók körében nagy népszerűségnek örvend. A program 
beindításához  új  technikai  eszközök  kerültek  beszerzésre  (DVD  lejátszó,  házimozi-
berendezés,  notebook,  DVD-filmek,  nyomtató),  amelyek  az  intézmény  technikai  hátterét 
tovább javította.
A pályázat második egysége a sport és rekreációs tevékenységek eszközparkját fejlesztette. 
Ennek  keretében  kicserélték  a  terem  padlóját,  és  korszerű  burkolatot  kapott.  Majd  a 
konditermi  eszközöket  szerezték  be,  amellyel  a  diákok  egészséges  életmódját  is  tudják 
javítani. 



A harmadik egység a kollégiumi élet színesítésére szolgált. A kreatív szakkör keretében az 
alkotás örömének élvezetére, szépérzékre, hagyományőrzésre nevelték a diákokat.
A támogató és a támogatott között megkötetett támogatási szerződést az intézmény bemutatta. 
Az abban foglaltaknak az iskola  minden esetben eleget  tett.  A támogató előfinanszírozást 
választott. 
Az elszámolás pontos volt, és hiánytalan. Az intézményben minden esetben be tudták mutatni 
a számlákat. A számlák kitöltése pontos volt, és szerepelt rajtuk minden esetben a pályázat 
elnevezése, amelyhez a számla tartozott. Fontos, hogy a támogató csak a 2008. szeptember 1. 
és 2009. július 15.  között  keletkezett számlákat fogatta el.  Az elszámolás során az összes 
számla a kívánt időponton belül került kiállításra.
A pályázat lezárásaként a pályázati pénzből vásárolt eszközöket állományba vették (az erről 
szóló állományba vételi bizonylat megvan). Fontos, hogy a pályázaton beszerzett eszközöket 
öt évig nem lehet elidegeníteni. A pályázati elszámolást a kiíró befogadta, erről értesítést is 
küldött a támogatott részére.
Az ellenőrzés során a teljes körű pénzügyi és szakmai beszámolót is megtaláltam, amely teljes 
és pontos. Az ellenőrzés megállapította, hogy a pályázat lebonyolítása során az intézmény a 
kötelességeinek  minden  esetben  eleget  tett,  a  jogszabályok  betartásával.  A  támogatási 
szerződésben rögzítetteknek minden esetben megfeleltek.
A megvalósuló fejlesztések nagy mértékben szolgálták  a  köz  érdekeit  is:  Jelen  esetben a 
kollégium diákjait. Közvetve azonban magának a városnak az érdekeit is szolgálta. Egyrészt 
az ilyen fejlesztések hatására is várható, hogy a jövőben több kollégistát vonzhat a kollégium, 
a több kollégista normatíva formájában az önkormányzat számára többletbevételt generálhat 
(Még ha ennek mértéke a költségvetésben nem is nagy összeg).
Összességében megállapítható, hogy a pályázati pénz felhasználása mindenképpen pozitív, és 
a köz érdekét szolgálta. Általa a kollégiumi élet  színesebb, és mozgékonyabb lett.  Ezáltal 
pedig a távolabbi településekről érkező diákok számára egy megfelelő alternatívát kínál.

2. Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI)

A SZOI esetében az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által 
kiírt pályázaton nyert pénzek felhasználását vizsgáltam a SZOI Vörösmarty Gimnáziumnál. A 
támogatás  az  Útravaló  Ösztöndíjprogram (mentor  támogatás)  nevet  viselte.  Ez  a  pályázat 
minden  évben  kiírásra  kerül,  és  célja,  hogy  hátrányos  helyzetű  gyerekeket,  és  az  őket 
felkészítő tanárokat támogassák.
A  szakmai  részben  egy  egyéni  fejlesztési  tervet  kellett  készíteni,  majd  egy  szakmai 
beszámolót is kellett készíteni.  Ennek feladata a mentort terheli.  Az ellenőrzés során ezen 
dokumentumokat  bemutatták,  és  az  megfelelt  az  előírásoknak.  (Erre  egy  speciális 
formanyomtatványt kell kitölteni)
A pályázatot minden tanévben írják ki, és így az elszámolást is a tanév utolsó hónapjának 30-
ig kell elkészíteni. Ennek az intézmény eleget tett. A beszámolók alatt egy összesítő, valamint 
egy részletes pénzügyi beszámolót kell elkészíteni. 
Az ellenőrzés  során a  támogatási  szerződést  megvizsgáltam,  és  az  abban leírt  előírásokat 
vizsgáltam tovább az ellenőrzés során. Fontos feladat volt, hogy az átvételi elismervények 
meglegyenek (mind a mentor,  mind a tanuló részéről).  Ennek az intézmény eleget  tett.  A 
pályázat mellé csatolni kellett a bérszámfejtést, amelyet az ellenőrzés során megvizsgáltam, és 
abban  a  pályázati  pénzek  kiosztásának  figyelemmel  követése  lehetséges.  Fontos,  hogy  a 
tanulók számára készpénzben adják oda a támogatást, amelyről ő átvételi elismervényt ír alá. 
(Ezek mindegyike megvolt az ellenőrzés során)
Ugyancsak  fontos  feladat,  hogy  az  ügyviteli  támogatást  is  el  kell  számolni.  Ennek  az 
intézmény minden esetben eleget tett. 



Ugyancsak a pályázat feltétele a tanulói jogviszony és jogosultság igazolása. Ennek minden 
esetben megfelelt az intézmény, és ezen dokumentumokat bemutatta az ellenőrzés számára. 
Fontos feladat, hogy az elért tanulmányi eredményeket közöljék a támogatóval. 
.
A pályázat hasznosságát tanulmányozva egyértelműen megállapítható, hogy mindenképpen a 
tanuló érdekeit szolgálja, és mellette a mentorát is segíti, és ösztönzi. Megfigyelhető, hogy 
azok  a  tanulók,  akik  részt  vettek  ebben  a  programban,  azok  tanulmányi  átlaga  javult.  A 
közösségre  csak  áttételesen  van  hatással,  azonban  egy-egy  tanuló  számára  ez  lehet  az  a 
kitörési  pont,  amely  által  az  életét  egy  új  „mederbe”  terelheti,  és  ezáltal  egy  jobb 
életszínvonalat érhet el.

3. Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat

A közszolgáltató  vállalat  esetében  csak  olyan  ellenőrzést  tudtam  lefolytatni,  amelyben  a 
közszolgáltató  vállalat,  csak  mint  pályázati  lebonyolító  vett  részt,  mivel  2009.  évben 
pályázaton nem vett részt. Így Szentgotthárd Város Önkormányzatának egy nyertes pályázatát 
vizsgáltam meg, amelyben a Közszolgáltató Vállalat, mint kivitelező vett részt.
Megjegyezzük, hogy látva a Magyarországon kiírt pályázatok mennyiségét szerencsés volna, 
ha a Vállalat ezek közül néhányon elindulna. Eléggé kiterjedt a vállalat tevékenységi köre 
ahhoz, hogy találni lehessen olyan pályázatot, ami segítheti a munkájukat. 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  Nyugat-dunántúli  turisztikai  régióban  megvalósuló 
turisztikai  termékfejlesztés  támogatása  pályázaton  1.991.412  Ft  vissza  nem  térítendő 
támogatást nyert. (Hársas-tó nyugati oldalán sétány kialakítása)
A támogatási szerződést a támogatott, és a támogató megkötötte. A támogatási szerződésben 
rögzített feltétel, hogy a projekt befejezésének napja 2009.07.31. Továbbá rögzítésre került, 
hogy az utolsó befizetési kérelem, valamint a pénzügyi beszámoló benyújtásának időpontja: a 
projekt  tényleges  befejezésétől  számított  60  nap,  de  legkésőbb  2009.  október  31.  Fontos 
kitétel volt, hogy a pénzügyi beszámolóval együtt egy monitoring adatlapot is kitöltve el kell 
küldeni a támogató felé.
A pályázat  megvalósítására  beszerzési  eljárást  írtak  ki,  melyen  a  Köszolgáltató  vállalat  a 
Naste Bau Kft.-vel közösen benyújtott pályázata nyert. A beszerzési eljárás az ajánlattételi 
felhívással  kezdődött,  melyre  két  cég  jelentkezett.  Az  ajánlattételi  felhívás  mindenben 
megfelelt az előírásoknak. Majd a közbeszerzési bizottság értékelte és döntött a beszerzésben 
részt vett két kivitelező között. Erről jegyzőkönyv készült.
A beszerzésen nyertes vállalkozókkal a vállalkozási szerződés megkötésre került, melyet mind 
a  közszolgáltató  vállalat,  mind  az  önkormányzat  az  ellenőrzés  számára  bemutatott.  A 
teljesítést  igazoló  jegyzőkönyvet  is  bemutatták  az  ellenőrzés  számára.  A projekt  során  a 
műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyv és a hozzá tartozó jelenléti ív is megtalálható. 
A  számlákat  a  támogatott  a  támogató  felé  bemutatta.  Azt  az  ellenőrzés  számára  is 
megismerhetővé  tette.  A számlák  kiállítása  megfelel  az  előírásoknak,  és  minden  esetben 
szerepel rajta a támogatás sorszáma.
A pénzügyi beszámolót, és a hozzá tartozó monitoring táblázatot a támogatott időben elküldte 
a támogató felé. Az ellenőrzés során az 
Összességében  megállapítható,  hogy  a  pályázati  pénz  felhasználása  megfelelő  volt,  és  a 
felhasználás elszámolása is megfelelt a támogatási szerződésekben megfogalmazottaknak. A 
közösségre gyakorolt hatását elemezve, megállapítható, hogy a pályázati pénz felhasználása 
mindenképp a köz érdekét szolgálta, és egy olyan turisztikai vonzerőt sikerült  kialakítani, 
amely a jövőben még vonzóbbá teheti a Hársas tavat. Mind a gyalogos túrákat kedvelők, mind 
a horgászok számára előnyöket hozott a beruházás.

Doncsecz Gábor s.k.
                                                                                                                   Belső ellenőr



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. március 31-i  ülésére

Tárgy : Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
             beszámolója 

                                                 Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  a  társulási 
megállapodás és továbbá az 1997. évi CXXXV. Törvény 6.§ (4) bekezdése alapján, a 2009. 
évi  tevékenységéről  szóló  -  1.számú  mellékletként  csatolt  –  beszámolót  juttatta  el 
önkormányzatunkhoz..  A beszámoló  szerint    a  társulási  megállapodásnak  megfelelően  a 
szervezet a KEOP 1.1.1 települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése és a 
KEOP 2.3.0  települési  szilárd  hulladék  lerakók  rekultivációja  pályázatokon  szándékozik 
eredményesen szerepelni. A pályázatok benyújtása folyamatban van, illetve előkészítés alatt 
állnak.  Városunk a  szilárdhulladék  gazdálkodási  rendszerek  fejlesztésében,  hulladékgyűjtő 
udvar létrehozásában és a bezárt volt téglagyár melletti   törmeléklerakó  rekultivációjában 
érintett. Önkormányzatunk a Társulás felé az ez idáig felmerült kötelezettségeit teljesítette.
A melléklet szerinti beszámoló ennek az egész Vas megyére kiterjedő társulásnak a munkáját 
értékeli  –  és  az  értelemszerűen  csak  részben  vonatkozik  Szentgotthárd  város 
Önkormányzatára. 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és szíves elfogadását.

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a   Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  megállapodása,  valamint  a  helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló   1997. évi CXXXV. Törvény 6.§ 
(4) bekezdése alapján, a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás  2009.  évi  munkájáról  szóló  beszámolót  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint 
elfogadja.

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása, valamint a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló   1997. évi CXXXV. Törvény 6.§ 
(4) bekezdése alapján, a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2009. évi munkájáról szóló beszámolót nem fogadja el. 
             

Határidő : folyamatos
Felelős   : Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2010. 03. 19.
                                                          
                                                                                                        Fekete Tamás 
Ellenjegyzem :                                                                          műszaki irodavezető 



1. számú melléklet

















E LŐ T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2010. március 31.-i ülésére.

Tárgy: Támogatási szerződések jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő –testület !
A  korábbi  évben  több  témában  is  született  olyan  testületi  döntés,  hogy  bizonyos 
önkormányzati feladatokat civil szervezetekkel próbáljunk megoldani.
A 2010. évre tervezett megállapodások a jelen előterjesztéssel kerülhetnek jóváhagyásra. 

1.) A városrészek zöldfelületének minél jobb karbantartása érdekében kimondta a
Testület,  hogy ebbe lehetőség szerint  célszerű lenne a településrészi  civil  szervezeteket  is 
bevonni. Az eredmények igazolják, hogy az elképzelés jó volt, a városrészeken  lényegesen 
nagyobb lett  a  rend  a  közterületeken,  többször  kaszáltak,  a  civil  szervezetek  pedig  némi 
bevételhez jutottak.
Tavalyi évben a  Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 65.000 Ft-ot, a Német 
Kisebbségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 50.000 Ft-ot, a Máriaujfaluért Egyesület 
167.000 Ft-ot,  a  Zsida- Zsidahegy Városrészi   Önkormányzat   90.000 Ft-ot   (melyet  egy 
háromoldalú megállapodással 2009. május 10.-én átadott a  Zsidai Sportegyesületnek),  a 
Farkasfa Jövőjéért Egyesület  80.000 Ft.-ot kapott.
Változás a tavalyi évhez viszonyítva az lenne, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat által 
kaszált területből egy részt ( 1053 m2 területet, volt óvoda területe) a Rábafüzesért Egyesület 
vállalna,  összege  6.000  Ft,  ennyivel  csökkenne  a  Kisebbségi  Önkormányzat  támogatási 
összege. 
Továbbá az idei évtől a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület felvállalná a 8-as 
számú  főútvonal  Szentgotthárd-Jakabháza  és  -  Rábafüzes  városrészek  -  a  megállapodás-
tervezetben meghatározott - szakasza mentén a takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok 
folyamatos  ellátását.  Ebbe  beletartozna  többek  között  legalább  6  db  egyszerű  kivitelű 
hulladékgyűjtő legyártása (120 l űrtartalmú hulladékgyűjtő zsákhoz) és kihelyezése legkésőbb 
az első gyűjtés időpontjáig, ezek folyamatos ürítése szükség szerint. Az összegyűjtött hulladék 
ártalommentes elhelyezése (kezelő szervezetnek történő átadása). Az elszórt szeméthulladék 
összegyűjtése a megállapodás időtartama alatt minimum 4 alkalommal. Mindezen feladatok 
elvégzése  300.000 Ft-ot igényelne.
Ezen túlmenően a Zsidai Önkéntes Tűzoltó egyesület veszi át a Sportegyesülettől a kaszálást.
Összesen a fenti feladatok ellátására 752.000 Ft.-ra lenne szükség.
A fedezete egyrészt  a zöldterület kezelés  összegéből (15.600 e/Ft), másrészt Jakabháza
hulladékkezelési feladataira a  települési hulladék vegyes begyűjtése , szállítása
összegéből (16.967 e/Ft)  biztosított.
Mellékelem a támogatási szerződés tervezeteket. (1.sz. melléklet)

2.)  2006. évben  mondta  ki  a  Testület,  hogy  a  Hársas  -  Tónál  a  tógondnoki  feladatokba 
bekapcsolódik a Horgász Egyesület és ellátja a megállapodás szerinti feladatokat. Az elmúlt 
években a Hársas-tónál látható pozitív változások igazolják az akkori döntés helyességét. A 
támogatás  fedezete  a  Hársas  Tó  felújítási  és  karbantartási  munkáira  tervezett  költség 
.(2.sz.melléklet)
3.)2006. évben a Közművelődési Koncepciót is elfogadó képviselő-testületi ülésen ( január 
26.) került megtárgyalásra a városrészi klubok helyzetéről és jövőjéről szóló előterjesztés. Az 



ezzel kapcsolatosan akkor elfogadott 11/2006. számú Képviselő-testületi határozat kimondta, 
hogy  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szentgotthárd 
klubhelyiséggel  rendelkező  városrészein  az  ott  lévő  klubokat  működtetésre  átadja  a 
településrészeken lakó közösségnek.
Ennek értelmében  kérem, hogy a Képviselő – testület a városrészi klubok működtetéséhez - 
a  melléklet  (3.sz.melléklet)  szerinti  tartalmú megállapodás  következő szervezetekkel  való 
megkötéséhez - járuljon hozzá: Jakabháza Városrészi Klub esetében: Jakabházi Faluszépítő 
Egyesület,  Máriaújfalu  Városrészi  klub  esetében:  Máriaujfaluért  Egyesület,  Rábafüzes 
Városrészi  Klub  esetében:   a  Rábafüzesért  Egyesület,  Zsidai  Városrészi  Klub  esetében a 
Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület,   Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a Rábatótfalu 
Városrészi  Önkormányzata,  Farkasfai  Városrészi  Klub  esetében  a  Farkasfa  Jövőjéért 
Egyesület.

Megjegyezendő, hogy a 2009. évi klub működtetési támogatással a Zsidai Sportegyesület és a 
Jakabházi Faluszépítő Egyesület  nem számolt el,  utóbbi a tavasszal végzendő  klub külső 
vakolás után tudja lezárni a tavalyi évet. 
A közterület karbantartásáról pedig a Zsidai Sportegyesület nem számolt el.
Az  ő  esetükben  csak  a  2009.  évi  elszámolás  után  javasolják  a  2010.  évi  megállapodás 
megkötését.

Határozati javaslat:

   1./
   1.1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  -  testülete  jóváhagyja  a 
Szentgotthárd 
       Város Önkormányzata  és a  tőle feladatokat  átvállaló civil  és egyéb szervezetekkel 
létrejövő 
       az 1. számú melléklet szerinti szövegezésű  szerződéseket:
      
     - Megállapodás a  máriaujfalui városrészen a Máriaujfaluért Egyesülettel.
     - Támogatási szerződés a rábafüzesi városrészen a Szentgotthárd-Rábafüzes Német   
       Kisebbségi   Önkormányzattal. és s a Rábafüzesért Egyesülettel

-Támogatási szerződés a farkasfai városrészen a  Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel
     -Megállapodás a jakabházi városrészben lévő közterületek rendben
        tartására  és a takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a 
      Jakabházi  Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel.
     .
1.2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd 
       Város Önkormányzata  és a  tőle feladatokat  átvállaló civil  és egyéb szervezetekkel 
létrejövő 
       az 1. számú melléklet szerinti szövegezésű  szerződések közül a

     
- Támogatási  szerződés a  zsidai városrészen a  Zsidai  Önkéntes  Tűzoltó egyesülettel 

csak azt követően  köthető meg, miután a Zsidai sportegyesület a 2009. évi támogatás 
felhasználásáról elszámolt.

 
1.3. A támogatások fedezete a 2010. évi költségvetésben a zöldterület kezelésének illetve a 



           a  települési hulladék vegyes begyűjtése , szállításának kerete.

 2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete jóváhagyja az
       Önkormányzat és a Horgász Egyesület közötti megállapodást a Hársas Tó tógondnoki  
       feladatainak ellátására a 2. számú melléklet szerint.

3.) 
3.1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a városrészi klubok
 működtetéséhez -  a 3.számú melléklet szerinti tartalmú megállapodások  következő 
 szervezetekkel  való  megkötéséhez járul hozzá: 
- Máriaújfalu Városrészi klub esetében :Máriaujfaluért Egyesület, 
- Rábafüzes Városrészi Klub esetében:  a Rábafüzesért Egyesület , 
- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata. 
- Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesület.
  

3.2.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a városrészi klubok
 működtetéséhez -  a 3.számú melléklet szerinti tartalmú megállapodások  megkötéséhez a
- Jakabháza Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi Faluszépítő Egyesülettel, és
- Zsidai Városrészi Klub működtetésére a Zsidai  Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel  csak azt 
követően  járul  hozzá,  miután  az  egyesületek  a  2009.  évi  támogatás  felhasználásáról 
elszámoltak. (Zsida esetén  a Sportegyesület)
3.3.) A megállapodások fedezete a 2010. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és   
  támogatás (közművelődési klubok) kerete.

Határidő :  a közlésre azonnal,  a támogatási  szerződés aláírására:2010. árpilis 15.  illetve a 
2009. 
                                                 évi támogatás elszámolása után
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2010. március 12.

                                                                                                           Viniczay Tibor 
                                                                                                               Polgármester h.
Ellenjegyzés:



                                                                                       
                                                                                                                           1.sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről, mint MEGBÍZÓ:

Szentgotthárd Város Önkormányzata (képviseli: Viniczay Tibor, székhely: 9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., adószám: 15421481-2-18, bankszámlaszám: 11747068-
15421481)

másrészről, mint MEGBÍZOTT:

Jakabházi Faluszépítõ és Hagyományõrzõ  Egyesület Szentgotthárd, Fő u. 9.  – képviseli: 
Somogyi  Miklós  elnök  (továbbiakban:  Egyesület),  adószám:  18894941-1-18, 
bankszámlaszám: 72100488-10232444
között a következők szerint:

- Jelen  megállapodás  tárgya  Szentgotthárd-Jakabháza  városrészen  önkormányzati 
tulajdonban lévő, 2. pontban felsorolt területeken a parkfenntartási feladatok elvégzése és 
a 8-as számú főútvonal Szentgotthárd-Jakabháza és - Rábafüzes városrészek 3. pontban 
meghatározott szakasza mentén a takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos 
ellátása.

- A Megbízó megbízza a Megbízottat a következő önkormányzati tulajdonban lévő 
területeken a parkfenntartási feladatok ellátásával:

a temetõhöz vezetõ út két oldalának kaszálása

- a temetõ kerítése melletti külsõ zöldterület kaszálása

- a jakabházi kerékpárút melletti zöldterület kaszálása

- a kulturház melletti területek kaszálása (helyrajzi száma: szentgotthárdi 2504 és 2508)

- a jakabházi autóbuszmegálló melletti zöldterület rendben tartása.

- A Megbízó megbízza  továbbá a Megbízottat az alábbiakban részletezett feladatok 
     ellátásával:

1, Egyszeri  tisztítás:  az  elszórt  szeméthulladék  összegyűjtése  a  megállapodás 
időtartama alatt minimum 4 alkalommal: 2010. április hónapban – 2010. nyarán az 
első  kaszálás  után  –  2010.  október  hónapban  –  2011.  március  hónapban.  A 
megállapodással  lefedett  terület:  8-as  számú főútvonal  Szentgotthárd-Rábafüzes, 
Kodály  Zoltán  utca  kereszteződésétől  Szentgotthárd-Jakabháza  irányába  a  város 
közigazgatási  területének  határáig  tartó  szakasza  mentén  (útpadka,  árok, 



zöldterület,  buszöböl),  illetve  a  szakaszhoz  csatlakozó  illegális  „autós 
pihenőhelyeken” (csatlakozó erdészeti, mezőgazdasági, egyéb utak mentén a főút 
tengelyétől mért 50 m mélységig);

2, Legalább  6  db  egyszerű  kivitelű  hulladékgyűjtő  legyártása  (120  l  űrtartalmú 
hulladékgyűjtő zsákhoz) a Megbízó által jóváhagyott formában és azok kihelyezése 
legkésőbb  az  első  gyűjtés  időpontjáig  az  érintett  szakasz  mentén a  következő 
helyszínekre: az említett területen lévő buszöblökhöz (2 db),  valamint az illegális 
„autós pihenőhelyekhez” (4 db). A Megbízott feladata a kihelyezett hulladékgyűjtők 
szükség szerinti karbantartása;

3, A kihelyezett  hulladékgyűjtők  folyamatos  ürítése  szükség  szerint,  de  legalább 
kéthetente  (hulladékgyűjtő  zsákok  cseréje),  továbbá  környezetük  folyamatos 
tisztántartása;

4, Az összegyűjtött hulladék ártalommentes elhelyezése (kezelő szervezetnek történő 
átadása).  Az  összegyűjtött  hulladékot  annak  átadásáig  a  következő  helyen  kell 
elhelyezni:   Szentgotthárd,  Fő  út  9.  A kezelő  szervezet  és  annak  elérhetősége: 
Müllex- Körmend Kft.  9900 Körmend, Rákóczi út 5. A kezelővel való tárgyalás 
során a Megbízott a Megbízó nevében és helyett jár el. 

- A Megbízott  vállalja a 2.) és 3.) pont szerinti közterületekre előírt munkálatok elvégzését, 
a feladat elvégzéséhez a megfelelő számú személyről, a szükséges gépekről, eszközökről 
gondoskodik. Tudomásul veszi, hogy teljes felelősséggel tartozik a munkabiztonsági 
szabályok, egyéb rendszabályok és előírások betartásáért. (védőfelszerelések, láthatósági 
mellény stb.)

- A Megbízó a feladatok elvégzéséért a Megbízott részére bruttó  365.000,- Ft  megbízási 
díjat fizet. A megbízási díj megfizetése átutalással történik, az igazolt teljesítést követően, 
a Megbízott által kiállított számlák alapján két egyenlő részletben a számlák kiállításától 
számított 15 napon belül. Az első részlettel kapcsolatos számlát a Megbízott legkorábban 
2010. április 30-án, a második részletét pedig 2010. szeptember 30-án nyújthatja be a 
Megbízónak.  

- A Megbízó jogosult arra, hogy a jogviszony fennállása alatt a Megbízottat ellenőrizze. 
Joga van a munkavégzés folyamatának az ellenőrzésére és vizsgálatára.

- Kapcsolattartó a Megbízó részéről:
Doncsecz András műszaki ügyintéző Tel.: 94/553-014, fax.: 94/553-055, e-mail: 
andras@szentgotthard.hu
Kapcsolattartó a Megbízott részéről:
Somogyi Miklós elnök Tel.:06-20/570-76-55, e-mail: somogyim@freemail.hu 

- Ez a megbízás az aláírásának napjával kezdődően jön létre és 2010. december 31-ig tart.

- A Szerződő felek mindvégig szorosan együttműködnek egymással. A szoros 
együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik. A Szerződő Felek kötelezik 
magukat arra, hogy a szerződésből keletkező vitás ügyeiket mindenek előtt peren kívül, 
tárgyalásos úton próbálják rendezni és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak 
bírósághoz.

10.  A Szerződő Felek a jelen  megállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a 

mailto:somogyim@freemail.hu
mailto:andras@szentgotthard.hu


Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 
Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott  
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről 
szóló nyilatkozat a jelen megállapodás elválaszthatatlan  melléklete.

11. E szerződést a Szerződő Felek elolvasták, a tartalmát megértették, majd azt a felek 
szerződési kötelezettség vállalására jogosult képviselői jóváhagyólag aláírták. Jelen 
szerződés 3 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 a 
Megbízónál, 1 pedig a Megbízottnál marad. 

Szentgotthárd, 2010. április 7.

……………………………….. ………………………………..
Megbízó Megbízott

Szentgotthárd Város Önkormányzata      Jakabházai Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
Képviseli: Viniczay Tibor polgármester képviseli: Somogyi Miklós  elnök

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:



MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről, mint MEGBÍZÓ:

Szentgotthárd Város Önkormányzata (képviseli: Viniczay Tibor, székhely: 9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., adószám: 15421481-2-18, bankszámlaszám: 11747068-
15421481)

másrészről, mint MEGBÍZOTT:

Máriaújfaluért Egyesület (képviseli: ifj. Papp Ferenc, székhely: 9970 Szentgotthárd, 
Máriaújfalui út 87/a., adószám: 18896929-1-18, bankszámlaszám: 11747068-20019983-
00000000)
 között a következők szerint:

- Jelen megállapodás tárgya Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen önkormányzati 
tulajdonban lévő, 2. pontban felsorolt területeken a parkfenntartási feladatok elvégzése. 

- A Megbízó megbízza a Megbízottat a következő önkormányzati tulajdonban lévő 
területeken a parkfenntartási feladatok ellátásával:

5, Szentgotthárd 2723. hrsz- ú terület (Máriaújfalusi játszótér);
6, Szentgotthárd 2751. hrsz-ú terület (Kultúrház környezete);
7, Szentgotthárd 2858. hrsz-ú terület (közút és a patak közötti terület);
8, Szentgotthárd 047. hrsz-ú Kiss utca mindkét oldala (lakott területen kívüli szakasz 

Máriaújfalu és Rábakethely között)  

- A Megbízott  vállalja a 2.) pont szerinti közterületekre előírt munkálatok elvégzését, a 
feladat elvégzéséhez a megfelelő számú személyről, a szükséges gépekről gondoskodik. 
Tudomásul veszi, hogy teljes felelősséggel tartozik a munkabiztonsági szabályok, egyéb 
rendszabályok és előírások betartásáért. 

- A Megbízó a feladatok elvégzéséért a Megbízott részére bruttó 167.000,- Ft megbízási 
díjat fizet. A megbízási díj megfizetése átutalással történik, az igazolt teljesítést követően, 
a Megbízott által kiállított számla alapján, a kiállítástól számított 15 napon belül.

- A Megbízó jogosult arra, hogy a jogviszony fennállása alatt a Megbízottat ellenőrizze. 
Joga van a munkavégzés folyamatának az ellenőrzésére és vizsgálatára.

- Kapcsolattartó a Megbízó részéről:
Doncsecz András műszaki ügyintéző Tel.: 94/553-014, fax.: 94/553-055, e-mail: 
andras@szentgotthard.hu
Kapcsolattartó a Megbízott részéről:
ifj. Papp Ferenc elnök Tel. 20/9213-789

- Ez a megbízás az aláírásának napjával kezdődően jön létre és 2010. december 31-ig tart, 
de legfeljebb a 2., pontban rögzített feladatok igazolt teljesítéséig. A Megbízott 
előteljesítésre is jogosult.

mailto:andras@szentgotthard.hu


- A Szerződő felek mindvégig szorosan együttműködnek egymással. A szoros 
együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik. A Szerződő Felek kötelezik 
magukat arra, hogy a szerződésből keletkező vitás ügyeiket mindenek előtt peren kívül, 
tárgyalásos úton próbálják rendezni és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak 
bírósághoz.

 9.  A Szerződő Felek a jelen  megállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 
Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott  
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről 
szóló nyilatkozat a jelen megállapodás elválaszthatatlan  melléklete.

10. E szerződést a Szerződő Felek elolvasták, a tartalmát megértették, majd azt a felek 
szerződési kötelezettség vállalására jogosult képviselői jóváhagyólag aláírták. Jelen 
szerződés 3 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 a 
Megbízónál, 1 pedig a Megbízottnál marad. 

Szentgotthárd, 2010. április 7.

……………………………….. ………………………………..
Megbízó Megbízott

Szentgotthárd Város Önkormányzata Máriaújfaluért Egyesület
Képviseli: Viniczay Tibor polgármester képviseli: Ifj. Papp Ferenc elnök

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:



TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS
amely létrejött
egyrészről:  
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  –  9970  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11.  –  képviseli: 
Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat)
másrészről:
Szentgotthárd-Rábafüzes  Német  Kisebbségi  Önkormányzata  (képviseli:  Paukovits  Helmut 
Elnök,  székhely:  9955  Szentgotthárd,  Kodály  Z.  utca  2.,  adószám:  16866074-1-18, 
bankszámlaszám:11747068-15421481-04330000), továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzat
   között az alábbiak szerint:

1.)   A jelen  megállapodás  tárgya  Rábafüzes  településrész  közterületei  közül  az  alább 
meghatározott részének karbantartása: 
A Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy Rábafüzes városrészen a 2256. (Déryné utcai 
közpark) és a 2387. (könyvtár területe)  hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő területek 
évi minimum kétszeri kaszálását elvégzi. A területek teljes nagysága 7.972 m2.

2.)  A Kisebbségi  Önkormányzat  kijelenti,  hogy  vállalja  az  1.)pont  szerinti  közterületekre 
előírt  munkálatok  elvégzését.  Vállalja,  hogy  a  feladat  elvégzéséhez  a  megfelelő  számú 
személyekről, a szükséges gépekről gondoskodik. Tudomásul veszi, hogy teljes felelősséggel 
tartozik  a  munkabiztonsági  szabályok,  egyéb  rendszabályok  és  előírások  betartásáért. 
Tudomásul  veszi,  hogy  ennek  kapcsán  felmerülő  mindennemű  probléma,  baleset  miatt  a 
felelősség a Kisebbségi Önkormányzatot terheli. A Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy a 
fent említett területek rendben tartásáról a 2010. évben gondoskodik. 
3..) Ez a megállapodás határozott időre, 2010. december 31-ig szól. 
4.)A Önkormányzat a támogatási szerződéstől elállhat, ha az 1.) és 2.)pontban rögzítetteket a 
Kisebbségi  Önkormányzat  megszegi.  Az  elállást  írásban  jelenti  be.  A támogatási  összeg 
arányos részét jogosult visszakövetelni a Önkormányzat. 
5.)A Kisebbségi Önkormányzat a fent említetteket is tudomásul veszi és vállalja.
6.)A Kisebbségi Önkormányzat a 1. pontban említett feladatok ellátásáért 44.000.- Ft, azaz 
Negyennégyezer forint támogatásban részesül. Ezen összeget az Önkormányzat két részletben 
utalja  át  az   OTP.  Bank  Nyrt.  Szentgotthárdi  Fiókjánál  vezetett  11747068-15421481-
04330000  számú  bankszámlájára.  Az  első  részletet  a  Megállapodás  8.)  pont  szerinti 
jóváhagyását követő 15 napon belül,  a második részletet 2010. július 31-ig.  A támogatás 
felhasználását  pénzügyi  bizonylatokkal  kell  igazolni  úgy,  hogy  az  eredeti  számlán  a 
támogatott képviselője igazolja, hogy a kifizetés a támogatási pénzből történt és az eredeti 
számlákról  készített  számlamásolatokat  megküldi  összesítő  kimutatással  a  Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Irodája részére. A pénzügyi elszámolás végső határideje 2010. december 31. 
2, .)Szerződő Felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait tekintik irányadónak.

3, .)A Kisebbségi Önkormányzat képviselője kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti 
jognyilatkozata harmadik személy, szerv, belső szervezeti egység, stb. jóváhagyását – 
megerősítését nem igényli. A jelen megállapodás érvényességéhez Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő – testületének jóváhagyása szükséges

4, .) A Szerzõdõ Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal egyezõt 
jóváhagyólag írják alá.

Szentgotthárd, 2010. április 7.  
Szentgotthárd Város Önkormányzata                    Szentgotthárd-Rábafüzes Német 
         Képv.: Viniczay Tibor polgármester                     Képv.: Paukovits Helmut elnök 
Kisebbségi   Önkormányzata



TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS
amely létrejött
egyrészről:  
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  –  9970  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11.  –  képviseli: 
Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat)
másrészről:
A Rábafüzesért Egyesület- 9955 Szentgotthárd, Alkotmány út 49.– képviseli: Cseri Lászlóné 
egyesületi elnök (továbbiakban: Egyesület)
adószám: 18896493-1-18, bankszámlaszám: 72100488-11049872,   
   között az alábbiak szerint:
1.)  A  jelen  megállapodás  tárgya  Rábafüzes  településrész  közterületei  közül  az  alább 
meghatározott részének karbantartása: 

Az Egyesület vállalja, hogy Rábafüzes városrészen a 2398. (volt óvoda területe) hrsz-ú 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  terület  évi  minimum  kétszeri  kaszálását  elvégzi.  A 
területek teljes nagysága 1.053 m2.

2.) Az Egyesület kijelenti, hogy vállalja az 1.)pont szerinti közterületekre előírt munkálatok 
elvégzését.  Vállalja,  hogy  a  feladat  elvégzéséhez  a  megfelelő  számú  személyekről,  a 
szükséges  gépekről  gondoskodik.  Tudomásul  veszi,  hogy  teljes  felelősséggel  tartozik  a 
munkabiztonsági szabályok, egyéb rendszabályok és előírások betartásáért. Tudomásul veszi, 
hogy  ennek  kapcsán  felmerülő  mindennemű  probléma,  baleset  miatt  a  felelősség  az 
Egyesülete  terheli.  Az Egyesület  vállalja,  hogy a  fent  említett  terület  rendben tartásáról  a 
2010. évben gondoskodik. 
3.) Ez a megállapodás határozott időre, 2010. december 31-ig szól. 
4.)A Önkormányzat a támogatási szerződéstől elállhat, ha az 1.) és 2.)pontban rögzítetteket az 
Egyesület megszegi. Az elállást írásban jelenti be. A támogatási összeg arányos részét jogosult 
visszakövetelni a Önkormányzat. 
5.)Az Egyesület a fent említetteket is tudomásul veszi és vállalja.
6.)Az Egyesület  a  1.  pontban említett  feladatok ellátásáért  6.000.-  Ft,  azaz Hatezer forint 
támogatásban részesül.  Ezen összeget  az  Önkormányzat  két  részletben utalja  át  a  Savaria 
Takarékszövetkezetnél vezetett 72100488-11049872 számú bankszámlájára. Az első részletet 
a Megállapodás 8.)  pont szerinti  jóváhagyását követő 15 napon belül,  a második részletet 
2010. július 31-ig.  A támogatás felhasználását pénzügyi bizonylatokkal kell  igazolni úgy, 
hogy az  eredeti  számlán  a  támogatott  képviselője  igazolja,  hogy a  kifizetés  a  támogatási 
pénzből  történt  és  az  eredeti  számlákról  készített  számlamásolatokat  megküldi  összesítő 
kimutatással a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére. A pénzügyi elszámolás végső 
határideje 2010. december 31. 
7.) Szerződő Felek a jelen támogatási szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 
Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről szóló 
nyilatkozat a jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklete.

8.)Az  Egyesület  képviselője  kijelenti,  hogy  a  jelen  szerződés  szerinti  jognyilatkozata 
harmadik  személy,  szerv,  belső  szervezeti  egység,  stb.  jóváhagyását  –  megerősítését  nem 
igényli.  A  jelen  megállapodás  érvényességéhez  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő – testületének jóváhagyása szükséges



9.) A Szerzõdõ Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal egyezõt 
jóváhagyólag írják alá.
Szentgotthárd, 2010. április 7.  
Szentgotthárd Város Önkormányzata                                         Rábafüzesért 
EgyesületKépv.: Viniczay Tibor polgármester Képv.: Cseri Lászlóné elnök 

Jogi ellenjegyzés:
Pénzügyi ellenjegyzés:



TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS 

amely létrejött 

egyrészről:   

Szentgotthárd Város Önkormányzata – 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. – képviseli: 
Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat) 

másrészről: 

A Zsidai Önkéntes Tűzoltó egyesület – Szentgotthárd_Zsida ,Zsidai u.10.– képviseli: Vadász 
József  elnök (továbbiakban: Egyesület) 
 

   között az alábbiak szerint: 

1. A jelen megállapodás tárgya Zsida és Zsidahegy településrész közterületei közül az alább 
meghatározott részének karbantartása:  

 Az Egyesület vállalja, hogy a Zsidai és Zsidahegyi városrészen a Zsidai bekötő 
út (828. hrsz.-ú), a Kultúrház udvara és az előkert előtti élősövény (755. hrsz.-
ú), a Zsidai temető parkoló (097/99. hrsz-ú), a Zsidahegyi bekötő út (0117. 
hrsz-ú) , valamint a zsidahegyi buszforduló (0136/83. hrsz-ú) önkormányzati 
tulajdonban lévő területek évi minimum kétszeri kaszálását elvégzi. 

2. Az Egyesület kijelenti, hogy vállalja az 1. pont szerinti közterületekre előírt munkálatok 
elvégzését. Vállalja, hogy a feladat elvégzéséhez a megfelelő számú személyről, a 
szükséges gépekről gondoskodik. Tudomásul veszi, hogy teljes felelősséggel tartozik a 
munkabiztonsági szabályok, egyéb rendszabályok és előírások betartásáért. Tudomásul 
veszi, hogy ennek kapcsán felmerülő mindennemű probléma, baleset miatt a felelősség az 
Egyesületet terheli. Az Egyesület vállalja, hogy a fent említett területek rendben tartásáról 
a 2009. évben gondoskodik.  

3. Ez a megállapodás határozott időre, 2010. december 31-ig szól.  

4. A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol. 

5. 2010. december 31.-ig beszámol a végzett munkáról a Polgármesteri Hivatalnak. 

6. A Önkormányzat a támogatási szerződéstől elállhat, ha az 1.) és 2.)pontban rögzítetteket 
az Egyesület megszegi. Az elállást írásban jelenti be. A támogatási összeg arányos részét 
jogosult visszakövetelni a Önkormányzat.  

7. Az Egyesület a fent említetteket is tudomásul veszi és vállalja.Az Egyesület az 1. pontban 
említett feladatok ellátásáért 90.000.- Ft, azaz Kilencvenezer forint támogatásban részesül. 
Ezen összeget az Önkormányzat két részletben utalja át az Egyesület ............... számú 
bankszámlájára.  Az első részletet a Megállapodás 9.) pont szerinti jóváhagyását követő 
15 napon belül, a második részletet 2010. július 31-ig.  A támogatás felhasználását 
pénzügyi bizonylatokkal kell igazolni úgy, hogy az eredeti számlán a támogatott 



     napon belül, a második részletet 2010. július 31-ig.  A támogatás felhasználását pénzügyi 
bizonylatokkal kell igazolni úgy, hogy az eredeti számlán a támogatott képviselője    igazolja, 
hogy  a  kifizetés  a  támogatási  pénzből  történt  és  az  eredeti  számlákról  készített 
számlamásolatokat megküldi összesítő kimutatással a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája 
részére. A pénzügyi elszámolás végső határideje 2010. december 31. 
8.   A szerződő felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait tekintik  
      irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás 
      megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
      évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről szóló
      nyilatkozat a jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklete.

9.  Az  Egyesület  képviselője  kijelenti,  hogy  a  jelen  szerződés  szerinti     jognyilatkozata 
harmadik  személy,  szerv,  belső  szervezeti  egység,  stb.  jóváhagyását  –  megerősítését  nem 
igényli.  A  jelen  megállapodás  érvényességéhez  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő – testületének jóváhagyása és a 2009. évi pénzügyi elszámolás szükséges.
10.  Szerzõdõ Felek a fenti  megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal egyezõt 
jóváhagyólag írják alá.
Szentgotthárd, 2010. április 7.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata Zsidai  Tűzoltó egyesület
           Képv.: Viniczay Tibor polgármester                               Képv.: Vadász József 
                                                                                                              elnök

Jogi ellenjegyzés:
Pénzügyi ellenjegyzés:



TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS
amely létrejött
egyrészről:  
Szentgotthárd Város Önkormányzata – 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. – képviseli: 
Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat), adószám: 15421481-2-18, 
bankszámlaszám: 11747068-15421481)

másrészről:
 A Farkasfa Jövőjéért Egyesület- 9981 Szentgotthárd, Farkasfai u.9. – bírósági nyilvántartási 
száma: Pk. 60.029/2008. – képviseli: Némethné Soós Ilona elnök (továbbiakban: Egyesület), 
adószám:18898677-1-38, bankszámlaszám: 11747068-20020378

között az alábbiak szerint:
1.)  A  jelen  megállapodás  tárgya  Farkasfa  településrész  közterületei  közül  az  alább 
meghatározott részének karbantartása: 
- Szentgotthárd-Farkasfa Kultúrház és környezete (3189/2. hrsz)

2.) Az Egyesület kijelenti, hogy vállalja az 1.)pont szerinti közterületekre előírt munkálatok 
elvégzését.  Vállalja,  hogy  a  feladat  elvégzéséhez  a  megfelelő  számú  személyekről,  a 
szükséges  gépekről  gondoskodik.  Tudomásul  veszi,  hogy  teljes  felelősséggel  tartozik  a 
munkabiztonsági szabályok, egyéb rendszabályok és előírások betartásáért. Tudomásul veszi, 
hogy  ennek  kapcsán  felmerülő  mindennemű  probléma,  baleset  miatt  a  felelősség  az 
Egyesületet terheli. Az Egyesület vállalja, hogy a fent említett területek rendben tartásáról a 
2010. évben gondoskodik. 
3.) Ez a megállapodás határozott időre, 2010. december 31-ig szól. 
4.)A Önkormányzat a támogatási szerződéstől elállhat, ha az 1.) és 2.)pontban rögzítetteket az 
Egyesület megszegi. Az elállást írásban jelenti be. A támogatási összeg arányos részét jogosult 
visszakövetelni a Önkormányzat. 
5.)Az Egyesület a fent említetteket is tudomásul veszi és vállalja.
6.)Az Egyesület a 2. pontban említett feladatok ellátásáért 80.000.- Ft,  azaz Nyolcvanezer 
forint  támogatásban részesül.  Ezen  összeget  az  Önkormányzat  két  részletben  utalja  át  az 
Egyesület 11747068-20020378 számú bankszámlájára. Az első részletet a Megállapodás 8.) 
pont szerinti jóváhagyását követő 15 napon belül, a második részletet 2010. július 31-ig.  A 
támogatás felhasználását pénzügyi bizonylatokkal kell igazolni úgy, hogy az eredeti számlán a 
támogatott képviselője igazolja, hogy a kifizetés a támogatási pénzből történt és az eredeti 
számlákról  készített  számlamásolatokat  megküldi  összesítő  kimutatással  a  Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Irodája részére. A pénzügyi elszámolás végső határideje 2010. december 31. 
7.) Szerződő Felek a jelen támogatási szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 
Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek. Az erről szóló 
nyilatkozat a jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklete.

8.)Az  Egyesület  képviselője  kijelenti,  hogy  a  jelen  szerződés  szerinti  jognyilatkozata 
harmadik  személy,  szerv,  belső  szervezeti  egység,  stb.  jóváhagyását  –  megerősítését  nem 
igényli.  A  jelen  megállapodás  érvényességéhez  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő – testületének jóváhagyása szükséges.
9.) A Szerzõdõ Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal egyezõt 
jóváhagyólag írják alá.
Szentgotthárd, 2010. április 7.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata Farkasfa Jövőjéért  egyesület



Képv.: Viniczay Tibor polgármester       Képv.: Némethné Soós Ilona elnök
 

Jogi ellenjegyzés:
Pénzügyi ellenjegyzés:



2.sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről, mint MEGBÍZÓ:

Szentgotthárd Város Önkormányzata (képviseli: Viniczay Tibor polgármester 9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., adószám: 15421481-2-18, bankszámlaszám: 11747068-
15421481)
másrészről, 
a Civil Fórum támogatásával a Horgász Egyesület Szentgotthárd  (képviseli: Cziráky 
László elnök székhely: 9955 Szentgotthárd, Toldi u. 9. nyilvántartásba véve a 
60.127/1989PK.PH számon, bankszámlaszám: 11747068-20000576) – adószáma: 19895794-
1-18), mint MEGBÍZOTT: 

között a következők szerint:

1. Jelen megállapodás tárgya az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd-Máriaújfalui 
Hársas-tó és környezetében az üzemeltetési, fenntartási és tógondnoki feladatok ellátása.

2. A Megbízó megbízza a Megbízottat (üzemeltetőt) a következő feladatokkal:
2.1. A fürdési idény alatt – 2010. május 15 – től – 2010. augusztus 31 – ig - a tó 

gondnokának a kijelölt strand környezetében, minden nap 11:00 – 18:00 között a 
helyszínen kell tartózkodnia. A strand napi nyitvatartási idejéről a fürdőzőket a strand 
bejáratánál folyamatosan tájékoztatni kell. A tó gondnokát az üzemeltetőnek 
megfelelő feliratú ruházattal, vagy kitűzővel el kell látnia.

2.2. A Polgármesteri Hivatal és a Megbízott képviselőjével közösen tartott Hársas-tó 
strand megnyitás előtti hiányosságok felmérésére szolgáló bejáráson felvett 
jegyzőkönyv alapján az üzemeltetés megkezdéséhez szükséges karbantartási, 
felújítási munkák elvégzése (pl.: padok, öltözök, árnyékszéképületek és egyéb 
berendezések javítása, felületkezelése, árnyékszéképületek belső felületeinek 
mázolása, táblák pótlása, sorompó javítása, homokozó feltöltése stb.), amelyet a 
Polgármesteri Hivatal műszaki irodájának készre kell jelenteni. Ezen feladat 
ellátására irányuló ajánlat (1. számú melléklet)  a jelen megállapodás 
elválaszthatatlan melléklete;

2.3. Az árnyékszéképületek rendszeres takarítása (októbertől – áprilisig), azok belső 
felületeinek tisztítása naponta legalább egy alkalommal fertőtlenítős vízzel, az 
űrgödrök felületét pedig naponta égetett mészpor, vagy klórmész felületre szórásával 
fertőtleníteni kell. Az árnyékszéképületeket a mobil illemhelyek  kihelyezésének 
időszakában (2010. májustól – szeptemberig) az üzemeltetőnek le kell zárnia és 
lezárásukat ebben az időszakban folyamatosan biztosítani kell;

2.4. A strand mellett az Önkormányzat által 2010. május 7-től - szeptember végéig 
kihelyezendő mobil WC környékén a rend fenntartása, használhatóságának és 
megközelítésének biztosítása; (2010. májusban, illetve szeptember hónapokban 3 db, 
illetve 2010. júniustól-augusztusig összesen 5 db) A homokozóban lévő homok 
rendszeres tisztítása és fellazítása;

2.5. Hársas-tó bevezető útszakasz, illetve a gyalogutak mentén, valamint a parkolók 
környezetében a bozót irtása, a levágott növényzet eltakarítása;



2.6. A tó környékén lévő öltözők, padok, árnyékszéképületek és egyéb berendezések (pl. 
hirdetőtábla) folyamatos takarítása, tisztítása és karbantartása;

2.7. a tó környéki gyepterületek folyamatos, legalább három hetenkénti kaszálása 
(beleértve ebbe a völgyzáró gát rézsűit is), valamennyi sétaút karbantartása, tisztítása, 
az utak mentén lévő fák alsó ágainak levágása, a völgyzárógáton az állékonyságának 
megőrzése érdekében a fák bokrok folyamatos kivágása;

2.8. A kijelölt tűzrakó helyekhez a tűzrakáshoz veszélyesnek nem minősülő fahulladék 
biztosítása.

2.9. A Megbízó által biztosított fürdőrend és vízminőség vizsgálati eredmények 
kihelyezéséről gondoskodik és ezek kintlévőségéről folyamatosan meggyőződik. 

2.10.A hulladékok zárt elhelyezésének felügyelete, a szabálytalanul elhelyezett,  elszórt 
hulladékok összegyűjtése (a tó teljes területén), a kihelyezett szeméttárolókban a 
zsákok cseréjéről szükség szerinti folyamatos  gondoskodás – különös figyelemmel 
arra, hogy a megtelt műanyag zsákokat azonnal cserélni kell, a megtelt zsák mielőbbi 
hulladékgyűjtő konténerbe (kihelyezett kukába) való berakása. A hulladék-gyűjtő 
konténerek (buszmegálló mellett (1 db), strand parkoló mellett (3 db) környezetének 
folyamatos tisztántartása, az elszórt hulladék összegyűjtése;

2.11.A fürdőhely környékén  lévő jelzések épségét folyamatosan ellenőrizni, a szükséges 
pótlásokról gondoskodni kell, amelyről a Polgármesteri Hivatal műszaki irodáját 
tájékoztatni kell;

2.12.A rongálásokból eredő károk helyreállítása;
2.13.A fürdési szezon alatt elvégzett vízminta vételezések segítség nyújtása az ÁNTSZ 

képviselőinek.
2.14.Az üzemeltetési napló vezetése (a balesetekről, vízminőséggel összefüggő 

változásokról és egyéb rendkívüli eseményről);
2.15.Az üzemeltető köteles elsősegélynyújtó felszerelést és kötszereket tartani a 

helyszínen bármikor elérhető és a strand teljes területéről jól látható helyen és 
gondoskodnia kell a felszerelések, gyógy- és kötszerek pótlásáról;

2.16.A vízfelület tisztántartása, karbantartása (medervizsgálatot az első üzembe-
helyezés előtt, illetve balesetveszély gyanúja esetén kötél, vagy lánc 
végighúzásával el kell végezni, a vizsgálat eredményét az üzemeltetési naplóban 
fel kell jegyezni). A vízfelületen és környezetében bármilyen növényzet 
eltávolítása előtt az illetékes hatóság(ok) hozzájárulását, engedélyét be kell 
szerezni;

2.17.A tógondnok köteles az arra rászorulók elsősegélyben történő részesítését és gyors 
orvosi ellátásukat elősegíteni; 

2.18.Az üzemeltető köteles legkésőbb a fürdési idény kezdetéig – 2010. május 15-ig –a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő mentésre is alkalmas csónakot beszerezni és 
azt folyamatosan a helyszínen tartani, láthatóságáról (jelzéséről), 
használhatóságáról folyamatosan gondoskodni. Az üzemeltetőnek a csónak 
beszerzése előtt a Megbízóval egyeztetnie kell, a csónak beszerzését csak a 
Megbízó jóváhagyása után kezdheti meg.

2.19.A helyszínen lévő tógondnoknak segélykéréshez szükséges hírközlő eszközzel 
kell rendelkeznie.

2.20.A fürdőrend betartásáról a tógondnoka gondoskodik (a tógondnok intézkedik: a 
fürdőrend megszegőivel szemben, nyilvános hirdetményt szándékosan rongálókkal 
szemben, tiltott helyen fürdőzőkkel szemben, szabálytalan parkolás esetén; a 
közterületet beszennyezőkkel szemben; parkrongálókkal szemben; táborozókkal 
szemben)



3. Jelen megbízás a 2010. évi költségvetés elfogadását követően a Hársas-tó 2011. évi 
fenntartásáról szóló megállapodás megkötéséig tart. A tógondnokság feladatait jelen 
megbízás ideje alatt folyamatosan, ha a felmerülő munkák úgy kívánják (elsősorban a 
fürdési idény alatt) munkaszüneti napokon is teljesíteni kell. 

4. Az Önkormányzati költségvetési keretből elvégzendő Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-
tavon a tógondnoki feladatainak ellenőrzéséért a Megbízó részéről Doncsecz András a 
felelős. (Tel: 94/553-014, e-mail: andras@szentgotthard.hu) 

5. A feladatok folyamatos és szakszerű elvégzéséért a Megbízott részéről felelős személy: …
………………………….. elérhetősége: …………………………..

6. A Megbízó a 2. pont szerinti feladatok folyamatos ellátásához

6.1. a Hársas-tó strand megnyitás előtti bejáráson felvett jegyzőkönyv alapján a felújítási, 
karbantartási munkákra: 500.000,- Ft

6.2. a Hársas-tó üzemeltetési feladataira (tógondnokság) a város és községgazdálkodási 
szakfeladat terhére:  1.000.000,- Ft

6.3. a 2010. évi közfoglalkoztatás keretében az éves közfoglalkoztatási tervnek 
megfelelően egy fő közfoglalkoztatottat a tógondnoki feladatok erllátásához a 
Megbízott részére biztosít, akivel a munkavégzésre irányuló megállapodást a 
Megbízott köti meg, a foglalkoztatáshoz szükséges feltételeket (pl. munkaköri leírást, 
baleset- és munkavédelmi oktatást, stb.) a Megbízott biztosítja. A Megbízó biztosítja a 
közfoglalkoztatás pénzügyi feltételeit. 

7. A Megbízó a felújítási, karbantartási feladatok elvégzéséért járó 6.1. pont szerinti összeget 
2010. április 30-ig átutalja a Megbízottnak. A felújítási, karbantartási munkálatok 
elvégzésének határideje 2010. május 31. A Megbízott a Hársas-tó strand megnyitás előtti 
bejáráson felvett jegyzőkönyv alapján elvégzett karbantartási és felújítási munkákról 
legkésőbb 2010. június 30-ig tételesen elszámol bizonylatok, számlamásolatok, összesítő 
kimutatások benyújtásával.

8. A Megbízó az üzemeltetési feladatok elvégzéséért járó 6.2. pont szerinti összeget az alábbi 
részletekben utalja: az első részletet a 6.2. pont szerinti összeg 40 %-át  2010. május 15-ig, 
a fennmaradó összeget pedig három egyenlő részletben  június 30-ig, július 31-ig és 
augusztus 31-ig. A Megbízott az egyes támogatási összegek felhasználásáról folyamatosan 
számlamásolatokkal, bizonylatokkal, összesítő kimutatásokkal számol el a Megbízó felé. 

9. Jelen megállapodás 7., illetve 8. pontjában esedékes számlák teljesítését a Műszaki Iroda 
ügyintézője igazolja. Le nem igazolt számla nem teljesíthető. A Megbízó az el nem 
végzett munkák ellenértékét visszatartja. A Megbízott köteles a saját hibájából eredő kárt 
megtéríteni.

10. Mindazon eszközök listáját, melyeket a Megbízott a Megbízótól átvesz, egy külön 
jegyzőkönyv tartalmazza, ami a jelen megállapodás 2. számú mellékletét képezi.

11. Az itt nem említett kérdésekben a PTK. előírásai irányadóak

12. Szerződő Felek a fenti megállapodást elolvasták, megértették és  jóváhagyólag aláírták.



Szentgotthárd, 2010. április …..

Megbízó Megbízott
Szentgotthárd Város Önkormányzata Horgász Egyesület Szentgotthárd 

képviseli: Viniczay Tibor polgármester Képviseli:.Cziráky László elnök 

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:



3.sz. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS
amely létrejött
egyrészről: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata – 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. – képviseli: 
Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat), adószám: 15421481-2-18, 
bankszámlaszám: 11747068-15421481)

másrészről:
Jakabházi Faluszépítõ és Hagyományõrzõ  Egyesület Szentgotthárd, Fõ u. 9.          – képviseli: 
Somogyi  Miklós  elnök  (továbbiakban:  Egyesület),  adószám:  18894941-1-18, 
bankszámlaszám: 72100488-10232444

között az alábbiak szerint:
1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  kizárólagos  tulajdonát  képezi  a 
Szentgotthárd, Fő u. 18.  szám alatt található kultúrházként használt épület.

      2.)Az  Önkormányzat használatra átadja az 1. pontban említett ingatlant.  A jelen    
         megbízási szerződéssel létrejövő megbízási jogviszony a jelen  
         szerződés aláírásának napjától kezdődik és határozott ideig, a 2011.   
         évi költségvetés alapján a támogatások elosztásáig tart. 

Tekintettel arra, hogy z Egyesület az épületet változatlan feltételekkel már a tavalyi év 
folyamán is használta, így most külön átadás – átvételi eljárásra nincsen szükség.   Az 
ingatlan  rezsiköltségeit  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  fizeti,  az  épület 
állagának megőrzéséhez szükséges nagyobb munkálatokat (átalakításokat, átépítéseket) 
az épület tulajdonosa  rendeli meg illetve fizeti.
3.)Az Egyesület feladatai: 

- az Egyesület gondoskodik az épület nyitvatartási és használati rendjéről, annak 
betartásáról

- gondoskodik az épület takarításáról

- gondoskodik az épület napi használata során felmerülő kisebb, a 2. pontban említettek 
alá nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről

- A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol.
- jogosult az ingatlan kiadására, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni, a díjat beszedni. 
Ugyanakkor  a  kiadás  miatt  keletkezett  esetleges  károk  és  állagromlás  miatti  összes 
költségeket az Egyesület köteles fizetni illetve keletkezett károkat köteles helyreállítani

- az épület egyik fő funkciója otthont adni a kulturális eseményeknek és rendezvényeknek 
– e cél érdekében köteles a Pannon Kapu Kulturális egyesület szakmai segítségét kérni

-  december 31-ig beszámol a mőködtetés tapasztalatairól a Polgármesteri Hivatalnak

4.)Az  Egyesület  részére  az  Önkormányzat  a  takarítási  és  karbantartási  feladatok 
végzéséhez  támogatást  nyújt,  melynek  mértéke  75.660.-  Ft,  azaz  Hetvenötezer  – 
hatszázhatvan forint.  Ezen összeget az Önkormányzat utalja át az Egyesület 72100488-
10232444 számú bankszámlájára.
5.) Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodástól elállni abban az esetben, ha az 
Egyesület  a  3.  pontban  írt  feladatait  nem vagy  nem megfelelően  teljesíti  illetve  az 



Önkormányzattal való együttmőködési kötelezettségét nem teljesíti, az épületet rongálja, 
az önkormányzat írásos engedélye nélkül átalakítja/átépíti. Az Önkormányzat elállását 
írásban jelenti be,  az abban meghatározott időpontig kell az épületet az Önkormányzat 
részére átadni.

         6.) A szerződő felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait tekintik 
         irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a 
         közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. 
         rendelkezéseinek. Az erről szóló nyilatkozat a jelen 
        támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete.

7.) Az Egyesület képviselője kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti jognyilatkozata 
harmadik személy,  szerv,  belső szervezeti  egység,  stb.  Jóváhagyását  –  megerősítését 
nem igényli.
8.)Az Önkormányzat kijelenti, hogy ezen megállapodás érvényességéhez Szentgotthárd 
Város Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyása szükséges – a megállapodás 
csak a jóváhagyást és a 2009. évi pénzügyi elszámolást követően lép hatályba.
9.)  A Szerzõdõ Felek  a  fenti  megállapodást  annak elolvasása  után  mint  akaratukkal 
egyezõt jóváhagyólag írják alá.

Szentgotthárd, 2010. április 7.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata Jakabházai Faluszépítő és Hagyományőrző 
Egyesület
Képv.: Viniczay Tibor polgármester                          Képv.:  Somogyi   Miklós  

                                                                                                                                         elnök

Jogi ellenjegyzés:
Pénzügyi ellenjegyzés:



TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS
amely létrejött
egyrészről: Szentgotthárd Város Önkormányzata – 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. – 
képviseli: Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat),  adószám: 15421481-2-18, 
bankszámlaszám: 11747068-15421481)
másrészről:
A Máriaujfaluért Egyesület (képviseli: ifj. Papp Ferenc, székhely: 9970 Szentgotthárd, 
Máriaújfalui út 87/a., bankszámlaszám: 11747068-20019983-00000000), adószám: 
18896929-1-18.
között az alábbiak szerint:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 
Szentgotthárd, Máriaujfalui u. 87.  szám alatt található kultúrházként használt épület.

2. A Az  Önkormányzat használatra átadja az 1. pontban említett ingatlant.  
    A jelen megbízási szerződéssel létrejövő megbízási jogviszony a jelen  

         szerződés aláírásának napjától kezdődik és határozott ideig, a 2011.   
         évi költségvetés alapján a támogatások elosztásáig tart. 

  Tekintettel arra, hogy az Egyesület az épületet változatlan feltételekkel már    a tavalyi 
év folyamán is használta, így most külön átadás – átvételi eljárásra nincsen szükség.  Az 
ingatlan  rezsiköltségeit  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  fizeti,  az  épület 
állagának megőrzéséhez szükséges nagyobb munkálatokat (átalakításokat, átépítéseket) 
az épület tulajdonosa  rendeli meg illetve fizeti.
3.)Az Egyesület feladatai: 

• az Egyesület az épületet a településrészen lakók közösségi céljaira (pl. kulturális, 
közművelődési feladatok, társadalmi rendezvények, közösségi rendezvények, stb. 
tartására) használja, ennek kapcsán  gondoskodik az épület nyitvatartási és használati 
rendjéről, annak betartásáról

• gondoskodik az épület takarításáról

• gondoskodik az épület napi használata során felmerülő kisebb, a 2. pontban említettek 
alá nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről

• jogosult az ingatlan kiadására, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni, a díjat 
beszedni. Ugyanakkor a kiadás miatt keletkezett esetleges károk és állagromlás miatti 
összes költségeket az Egyesület köteles fizetni illetve a keletkezett károkat köteles 
helyreállítani.

• A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol.

• az épület egyik fő funkciója otthont adni a kulturális eseményeknek és 
rendezvényeknek – e cél érdekében kérheti a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
szakmai segítségét .

•   december 31.-ig beszámol a működtetés tapasztalatairól a Polgármesteri Hivatalnak. 

4.)Az Egyesület   részére az Önkormányzat  a takarítási  és  karbantartási       feladatok 
végzéséhez támogatást nyújt, melynek mértéke évi 75.660.- Ft,      azaz Hetvenötezer – 



hatszázhatvan forint. Ezen összeget az Önkormányzat     utalja át az Egyesület 11747068-
20019983-00000000) számú bankszámlájára.
5.)  Az Önkormányzat jogosult  a jelen megállapodástól elállni abban az esetben,  ha az 
Egyesület  a  3.  pontban  írt  feladatait  nem vagy  nem megfelelően  teljesíti,  az  épületet 
rongálja,  az  önkormányzat írásos engedélye nélkül  átalakítja/átépíti.  Az Önkormányzat 
elállását  írásban  jelenti  be,   az  abban  meghatározott  időpontig  kell  az  épületet  az 
Önkormányzat részére átadni.

6.) A Szerződő Felek a jelen  támogatási szerződésben külön nem szabályozott 
      kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 

Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről 
szóló nyilatkozat a jelen  támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete.

7.)  Az  Önkormányzat  kijelenti,  hogy  ezen  támogatási  szerződés      érvényességéhez 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  jóváhagyása  szükséges  –  a 
megállapodás csak a jóváhagyást követően lép hatályba.

8.) A Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal egyezőt 
jóváhagyólag írják alá.

Szentgotthárd, 2010. április 7.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Máriaujfaluért Egyesület
Képv.: Viniczay Tibor polgármester Képv.: ifj. Papp Ferenc elnök

Jogi ellenjegyzés:                                                              

Pénzügyi ellenjegyzés:



TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS

amely létrejött
egyrészről: Szentgotthárd Város Önkormányzata – 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. – 
képviseli: Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat)
másrészről:
A Rábafüzesért Egyesület- 9955 Szentgotthárd, Alkotmány út 49.– képviseli: Cseri Lászlóné 
egyesületi elnök (továbbiakban: Egyesület)
között az alábbiak szerint:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a Szentgotthárd, 
Kodály Z. u. 11.  szám alatt található kultúrházként használt épület.
     2.) Az  Önkormányzat használatra átadja az 1. pontban említett ingatlant . 
       A jelen megbízási szerződéssel létrejövő megbízási jogviszony 2010. január 1. napjától 
kezdődik és határozott ideig, a 2011. évi     költségvetés alapján a támogatások elosztásáig 
tart. 
 Az ingatlan rezsiköltségeit az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat  fizeti, az épület 
állagának megőrzéséhez szükséges nagyobb munkálatokat (átalakításokat, átépítéseket) az 
épület tulajdonosa  rendeli meg illetve fizeti.
     3.)Az Egyesület feladatai: 
az Egyesület az épületet a településrészen lakók közösségi céljaira (pl. kulturális, 
közművelődési feladatok, társadalmi rendezvények, közösségi rendezvények, stb. tartására) 
használja, ennek kapcsán  gondoskodik az épület nyitvatartási és használati rendjéről, annak 
betartásáról

gondoskodik az épület takarításáról

gondoskodik az épület napi használata során felmerülő kisebb, a 2. pontban említettek alá 
nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről

jogosult az ingatlan kiadására, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni, a díjat beszedni. 
Ugyanakkor a kiadás miatt keletkezett esetleges károk és állagromlás miatti összes 
költségeket a Városrészi Önkormányzat köteles fizetni illetve a keletkezett károkat köteles 
helyreállítani.

A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol.
Az épület egyik fő funkciója otthont adni a kulturális eseményeknek és rendezvényeknek – e 
cél érdekében köteles a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szakmai segítségét kérni.
  december 31.-ig beszámol a működtetés tapasztalatairól a Polgármesteri Hivatalnak.

4.)  Az  Egyesület  részére  az  Önkormányzat  a  takarítási  ,  karbantartási   és 
programszervezési  feladatok  végzéséhez  támogatást  nem  nyújt,  mivel  a  2010.  -  évi 
támogatott összeg, 75.660.- Ft, azaz Hetvenötezer – hatszázhatvan forint Ezen összeget az 
Önkormányzat  utalja át az Egyesület 72100488-11049872   számú bankszámlájára.

5.) Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodástól elállni abban az esetben, ha az 
Egyesület a 3. pontban írt feladatait nem vagy nem megfelelően teljesíti, az épületet rongálja, 
az önkormányzat írásos engedélye nélkül átalakítja/átépíti. Az Önkormányzat elállását írásban 
jelenti be,  az abban meghatározott időpontig kell az épületet az Önkormányzat részére átadni.
6.) A Szerződő Felek a jelen  támogatási szerződésben külön nem szabályozott 



      kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 
Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről 
szóló nyilatkozat a jelen  támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete.

7.)  Az  Önkormányzat  kijelenti,  hogy  ezen  támogatási  szerződés      érvényességéhez 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  jóváhagyása  szükséges  –  a 
megállapodás csak a jóváhagyást követően lép hatályba.

8.) A Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal egyezőt 
jóváhagyólag írják alá.

Szentgotthárd, 2010. április  7.

Szentgotthárd Város Önkormányzata                           Rábafüzesért Egyesület
Képv.: Viniczay Tibor polgármester                        Képv.: Cseri Lászlóné egyesületi elnök

                                                                                   

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 



TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS

amely létrejött
egyrészről: Szentgotthárd Város Önkormányzata  –  9970 Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11.  – 
képviseli: Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat)
másrészről:
A Zsidai Önkéntes  Tűzoltó egyesület – Szentgotthárd-Zsida, Zsidai u.10.- képviseli: Vadász 
József  elnök (továbbiakban: Egyesület)

1.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  kizárólagos  tulajdonát  képezi  a 
Szentgotthárd, Zsidai u. 25.  szám alatt található közösségi épület kultúrházként használt 
épületrésze.

      2.)A  Az  Önkormányzat használatra átadja az 1. pontban említett ingatlant. A jelen 
megbízási szerződéssel létrejövő megbízási jogviszony a jelen  

       szerződés aláírásának napjától kezdődik és határozott ideig, a 2011.   
       évi költségvetés alapján a támogatások elosztásáig tart. 

 Tekintettel arra, hogy az Egyesület az épületet változatlan feltételekkel már korábbi év 
folyamán is használta, így most külön átadás – átvételi eljárásra nincsen szükség.  Az 
ingatlan  rezsiköltségeit  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  fizeti,  az  épület 
állagának megőrzéséhez szükséges nagyobb munkálatokat (átalakításokat, átépítéseket) 
az épület tulajdonosa  rendeli meg illetve fizeti.
3.)Az Egyesület feladatai: 
.az  Egyesület  az  épületet  a  településrészen  lakók  közösségi  céljaira  (pl.  kulturális, 
közművelődési  feladatok,  társadalmi  rendezvények,  közösségi  rendezvények,  stb. 
tartására)  használja,  ennek kapcsán  gondoskodik az épület  nyitvatartási  és  használati 
rendjéről, annak betartásáról.

• gondoskodik az épület takarításáról

• gondoskodik az épület napi használata során felmerülő kisebb, a 2. pontban említettek 
alá nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről

• jogosult az ingatlan kiadására, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni, a díjat 
beszedni. Ugyanakkor a kiadás miatt keletkezett esetleges károk és állagromlás miatti 
összes költségeket az Egyesület köteles fizetni illetve a keletkezett károkat köteles 
helyreállítani.

• A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol.

• az épület egyik fő funkciója otthont adni a kulturális eseményeknek és 
rendezvényeknek – e cél érdekében köteles a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
szakmai segítségét kérni

•   december 31.-ig beszámol a működtetés tapasztalatairól a Polgármesteri Hivatalnak.

4.)  Az  Egyesület  részére  az  Önkormányzat  a  takarítási  és  karbantartási  feladatok 
végzéséhez  támogatást  nyújt,  melynek  mértéke  évi  75.660.-  Ft,  azaz  Hetvenötezer  – 
hatszázhatvan forint.   Ezen összeget az Önkormányzat     utalja át az Egyesület .............. 
számú bankszámlájára. 
5.)  Az Önkormányzat jogosult  a jelen megállapodástól elállni abban az esetben,  ha az 
Egyesület  a  3.  pontban  írt  feladatait  nem vagy  nem megfelelően  teljesíti,  az  épületet 



rongálja,  az  önkormányzat írásos engedélye nélkül  átalakítja/átépíti.  Az Önkormányzat 
elállását  írásban  jelenti  be,   az  abban  meghatározott  időpontig  kell  az  épületet  az 
Önkormányzat részére átadni.

6.) A Szerződő Felek a jelen  támogatási szerződésben külön nem szabályozott 
      kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 

Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről 
szóló nyilatkozat a jelen  támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete.

7.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy ezen megállapodás érvényességéhez Szentgotthárd 
Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  jóváhagyása  és  a  2009.  évi  pénzügyi 
elszámolás szükséges – a megállapodás csak a jóváhagyást követően lép hatályba.
8.)  A Szerződő  Felek  a  fenti  megállapodást  annak  elolvasása  után  mint  akaratukkal 
egyezőt jóváhagyólag írják alá.
Szentgotthárd, 2010. április 7.
Szentgotthárd Város Önkormányzata                         Zsidai Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

Képv.: Viniczay Tibor polgármester Képv.: Vadász József
                                                                                                                                  elnök
                                                                                                                        
Jogi ellenjegyzés:                                                              

Pénzügyi ellenjegyzés:



TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS
amely létrejött
egyrészről: Szentgotthárd Város Önkormányzata  –  9970 Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11.  – 
képviseli: Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat)
másrészről:
A Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata- 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.– képviseli: 
Huszár Gábor vezető (továbbiakban: Városrészi Önkormányzat)
között az alábbiak szerint:

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 
Szentgotthárd, Tótfalusi u. 92.  szám alatt található kultúrházként használt épület.

     2.)Az Önkormányzat használatra átadja az 1. pontban említett ingatlant.   A jelen 
megbízási szerződéssel létrejövő megbízási jogviszony a jelen szerződés aláírásának 
napjától kezdődik és határozott ideig, a 2011. évi költségvetés alapján a támogatások 
elosztásáig tart. 

      Tekintettel arra, hogy a Városrészi Önkormányzat az épületet változatlan feltételekkel már 
a tavalyi év folyamán is használta, így most külön átadás – átvételi eljárásra nincsen 
szükség.  Az ingatlan rezsiköltségeit az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat fizeti, az 
épület állagának megőrzéséhez szükséges nagyobb munkálatokat (átalakításokat, 
átépítéseket) az épület tulajdonosa  rendeli meg illetve fizeti. 

3.)A Városrészi Önkormányzat feladatai: 
• a Városrészi Önkormányzat az épületet a településrészen lakók közösségi céljaira (pl. 

kulturális, közművelődési feladatok, társadalmi rendezvények, közösségi 
rendezvények, stb. tartására) használja, ennek kapcsán  gondoskodik az épület 
nyitvatartási és használati rendjéről, annak betartásáról.

• gondoskodik az épület takarításáról

• gondoskodik az épület napi használata során felmerülő kisebb, a 2. pontban említettek 
alá nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről

• jogosult az ingatlan kiadására, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni, a díjat 
beszedni. Ugyanakkor a kiadás miatt keletkezett esetleges károk és állagromlás miatti 
összes költségeket a Városrészi Önkormányzat köteles fizetni illetve a keletkezett 
károkat köteles helyreállítani.

• A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol.

• az épület egyik fő funkciója otthont adni a kulturális eseményeknek és 
rendezvényeknek – e cél érdekében köteles a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
szakmai segítségét kérni

•   december 31.-ig beszámol a működtetés tapasztalatairól a Polgármesteri Hivatalnak.



4.)  A Városrészi  Önkormányzat  részére az Önkormányzat  a  takarítási  és  karbantartási 
feladatok  végzéséhez  támogatást  nyújt,  melynek  mértéke  évi  75.660.-  Ft,  azaz 
Hetvenötezer – hatszázhatvan forint.  
5.)  Az Önkormányzat  jogosult  a  jelen megállapodástól  elállni  abban az esetben,  ha a 
Városrészi Önkormányzat a 3. pontban írt feladatait nem vagy nem megfelelően teljesíti, 
az  épületet  rongálja,  az  önkormányzat  írásos  engedélye  nélkül  átalakítja/átépíti.  Az 
Önkormányzat  elállását  írásban  jelenti  be,   az  abban meghatározott  időpontig  kell  az 
épületet az Önkormányzat részére átadni.
6.) Szerződő Felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait tekintik irányadónak.
7.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy ezen megállapodás érvényességéhez Szentgotthárd 
Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  jóváhagyása  szükséges  –  a  megállapodás 
csak a jóváhagyást követően lép hatályba.
8.)  A Szerződő  Felek  a  fenti  megállapodást  annak  elolvasása  után  mint  akaratukkal 
egyezőt jóváhagyólag írják alá.
Szentgotthárd, 2010. április 7.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata
Képv.: Viniczay Tibor polgármester Képv.: Huszár Gábor részönk.vezető

Jogi ellenjegyzés:                                                            

  Pénzügyi ellenjegyzés:



TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS

amely létrejött
egyrészről: Szentgotthárd Város Önkormányzata – 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. – 
képviseli: Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat) adószám: 15421481-2-18, 
bankszámlaszám: 11747068-15421481)
másrészről:
A Farkasfa Jövőjéért Egyesület- 9981 Szentgotthárd, Farkasfai u.9. – bírósági nyilvántartási 
száma: Pk. 60.029/2008. – képviseli: Némethné Soós Ilona elnök (továbbiakban: Egyesület), 
adószám:18898677-1-38, bankszámlaszám: 11747068-20020378
között az alábbiak szerint:

4. .)Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 
Szentgotthárd, Farkasfai u. 9.  szám alatt található épületnek a  kultúrházként használt 
közösségi célú épületrésze.

5. .) Az Egyesület újonnan bejegyzett, a településrészen székhellyel rendelkező, 
településrészi lakosok által megalapított civil szervezet – célja: közösen tevékenykedni 
Farkasfa jövőjéért, cél szerinti besorolása: „kulturális tevékenység”.

     3.) Az Önkormányzat használatra átadja az 1.) pontban említett ingatlannak a 
kultúrházként használt közösségi célú részét. A jelen megbízási szerződéssel létrejövő 
megbízási jogviszony a jelen szerződés aláírásának napjától kezdődik és határozott ideig, 
a 2011. évi költségvetés alapján a támogatások elosztásáig tart. 
 Az épületet a tavalyi évben is az Egyesület használta, így most külön átadás – átvételi 
eljárásra  nincsen szükség . 
Az ingatlan rezsiköltségeit  az  Önkormányzati  Közszolgáltató Vállalat  fizeti,  az  épület 
állagának megőrzéséhez szükséges nagyobb munkálatokat (átalakításokat, átépítéseket) 
az épület tulajdonosa  rendeli meg illetve fizeti.

     4.)Az Egyesület feladatai: 
• az Egyesület gondoskodik az épület nyitvatartási és használati rendjéről, annak 

betartásáról
• gondoskodik az épület takarításáról
• gondoskodik az épület napi használata során felmerülő kisebb, a 2. pontban említettek 

alá nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről
• jogosult az ingatlannak rendezvények, bálok céljából való  kiadására, erre 

vonatkozóan köteles szerződést kötni, a díjat beszedni. Ugyanakkor a kiadás miatt 
keletkezett esetleges károk és állagromlás miatti összes költségeket az Egyesület 
köteles fizetni illetve a keletkezett károkat köteles helyreállítani

• A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol.

     ∙ az épület egyik fő funkciója otthont adni a kulturális eseményeknek és 
      rendezvényeknek – e cél érdekében köteles a Pannon Kapu Kulturális

egyesület szakmai segítségét kérni
• minden év  december 31-ig beszámol a működtetés tapasztalatairól a Polgármesteri 

Hivatalnak

5.)Az  Egyesület  részére  az  Önkormányzat  a  takarítási  és  karbantartási  feladatok 
végzéséhez  támogatást  nyújt,  melynek  mértéke  75.660.-  Ft,  azaz  Hetvenötezer  – 
hatszázhatvan forint.  Ezen összeget az Önkormányzat utalja át az Egyesület OTP. Bank 
RT-nél vezetett 11747068-20020378 számú bankszámlájára.



6.)Az Önkormányzat jogosult  a jelen megállapodástól  elállni  abban az esetben,  ha az 
Egyesület a 3. – 4.  pontban írt feladatait nem vagy nem megfelelően teljesíti illetve az 
Önkormányzattal való együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, az épületet rongálja, 
az önkormányzat írásos engedélye nélkül átalakítja/átépíti.  Az Önkormányzat  elállását 
írásban jelenti be,  az abban meghatározott időpontig kell az épületet az Önkormányzat 
részére átadni.

     7.)A szerződő felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait tekintik  
       irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás 
      megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
      évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről szóló nyilatkozat a jelen megállapodás       
      elválaszthatatlan melléklete.

8.)Az  Egyesület  képviselője  kijelenti,  hogy  a  jelen  szerződés  szerinti  jognyilatkozata 
harmadik személy, szerv, belső szervezeti egység, stb. Jóváhagyását – megerősítését nem 
igényli.
9.)Az Önkormányzat kijelenti, hogy ezen megállapodás érvényességéhez Szentgotthárd 
Város Önkormányzata  Képviselőtestületének jóváhagyása szükséges – a megállapodás 
csak a jóváhagyást követően lép hatályba.
10.)A Szerződő  Felek  a  fenti  megállapodást  annak  elolvasása  után  mint  akaratukkal 
egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Szentgotthárd, 2010. április 7.  
Szentgotthárd Város Önkormányzata Farkasfa Jövőjéért  egyesület

Képv.: Viniczay Tibor polgármester       Képv.: Némethné Soós Ilona elnök

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:



Előterjesztés
A Képviselőtestület 2010. március 31-i ülésére

Tárgy: Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása

Tisztelt Képviselőtestület!

Bedi Beatrix , a Farkasfa Jövőjéért Egyesület titkára a mellékelt kérelemmel kereste meg az 
Önkormányzatot, és tett javaslatot  az Őriszentpéter – Szalafő és Környéke földtulajdonosi 
közösségnél  a  2005.  évi  többlethasználati  díjból  befolyt  fel  nem  vett  haszonbérleti  díj 
felhasználására. Szentgotthárd Város Önkormányzatához átutalásra került a földtulajdonosok 
által  fel  nem vett  haszonbérleti  díj  címén  99.885,-  Ft.   A kérelem szerint  az  összeget  a 
Farkasfa  Jövőjéért  Egyesület  a  farkasfai  kultúrház  állagmegóvására  és  környezetének 
szépítésére kívánja felhasználni.
Az Egyesület  kérelmét  nyilatkozatával  támogatta  az  Őriszentpéter  –  Szalafő  és  Környéke 
Földtulajdonosi közösség képviseletében Mihály József, közös képviselő.
A farkasfai városrészi kultúrház üzemeltetését az elmúlt év óta a Farkasfa Jövőjéért Egyesület 
végzi, hasonlóan a többi városrészi klub működtetéséhez, minimális önkormányzati támogatás 
mellett. Az önkormányzati támogatás az épület állagmegóvását, ill. egyéb környezet szépítési 
feladatok elvégzési költségeit  nem fedezi,  így a földtulajdonosi közösségtől kapott  összeg 
ilyen  célra  történő  felhasználása  a  helyi  közösség  érdekeit  szolgálná.  A pénzösszeg  ilyen 
módon való felhasználásával Farkasfa Településrészi Önkormányzata is egyetértett. 
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7. §. (1) bekezdése 
értelmében a társult vadászati jog gyakorlása esetén a vadászati közösség döntése alapján a 
közösség  nem  vadászó  földtulajdonos  tagjait  többlethasználati  díj  illet  meg,  ami  a 
vadászterületen  vadászatot  gyakorló  vadászó  tulajdonostársak  terhére  állapítható  meg; 
hivatkozott  jogszabályhely  (3)  bekezdése  alapján  a  földtulajdonosok  által  nem  igényelt 
haszonbérleti vagy többlethasználati díj részének felhasználásáról a tulajdonosi közösség – az 
igényérvényesítésre  vonatkozó  elévülés  szabályaira  is  figyelemmel  –  határozatban 
rendelkezhet. 

Emlékeztetjük a T. Testületet, hogy 2009. június hónapban ugyancsak átadtuk a fel nem vett 
haszonbérleti  díjat  a  Farkasfa  Jövőjéért  Egyesületnek,  akkor  a  farkasfai  művelődési  ház 
melletti játszótér játékainak felújítására. Az Egyesület a támogatással elszámolt.

Az  előterjesztéshez  mellékeljük  a  következő  dokumentumokat:  1.sz.  melléklet  Farkasfa 
Jövőjéért  Egyesület  kérelme,  2.sz.  melléklet  Őriszentpéter  –Szalafő  és  környéke 
Földtulajdonosi közösség nyilatkozata, 3. sz melléklet Farkasfai Településrészi Önkormányzat 
ülésének kivonata.

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



Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az 
Őriszentpéter-Szalafő  és  környéke  földtulajdonosi  közössége  által  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára, fel nem vett haszonbérleti díjak címén 
2010. évben átutalt 99.885.- Ft-ot Farkasfa városrészen a Művelődés Ház állagmegóvására és 
környezete  szépítésére  az  ingatlant  használó  Farkasfa  Jövőjéért  Egyesület  (9981. 
Szentgotthárd,  Farkasfai  u.  8.)  alatti  civil  szervezet részére kerüljön átutalásra a  mellékelt 
Támogatási Szerződés alapján.  Ezen összeg Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2010. 
évi költségvetéséről szóló rendeletében módosításként átvezetésre kerül.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

Szentgotthárd, 2010. március 18.

Viniczay Tibor
                                                                                                Polgármester 
Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző



1.sz. melléklet



2.sz.melléklet



3.sz.melléklet



TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS

amely létrejött
egyrészről: Szentgotthárd Város Önkormányzata  –  9970 Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11.  – 
képviseli: Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat)
másrészről:
A Farkasfa Jövőjéért Egyesület- 9981 Szentgotthárd, Fővég út 16. – bírósági nyilvántartási 
száma: Pk. 60.029/2008. – képviseli: Némethné Soós Ilona elnök (továbbiakban: Egyesület)
között az alábbiak szerint:

6. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  kizárólagos  tulajdonát  képezi  a 
Szentgotthárd, Farkasfai u. 9. szám alatt található ingatlan.

7. A jelen támogatási szerződés alapja a Képviselő-testület …. /2010.számú határozata, 
amely az Egyesület számára  támogatást határozott meg a vadászterületek fel nem vett 
haszonbérleti  díjából.  A  támogatás  előfeltétele,  hogy  az  Egyesület  a  kapott 
támogatásról elszámol legkésőbb 2010. december 31-ig.

3.)A támogatás  összege  99.885.-Ft,  azaz  Kilencvenkilencezer  –  nyolcszáznyolcvanöt 
forint, melyet az 1.) pont szerinti ingatlan állagmegóvására és környezetének szépítésére 
lehet felhasználni. 
A támogatási  összeget  az  aláírástól  számított  15  napon  belül  utalja  a  Támogató  az 
Egyesület számlájára.

4.)A Támogató a támogatási szerződéstől elállhat, ha a 2.) – 3.) pontban rögzítetteket az 
Egyesület megszegi. Az elállást írásban jelenti be. A támogatási összeg arányos részét 
jogosult visszakövetelni a Támogató. 

5.)A szerződés megszűnésének esetei:
5.1.)  A  jelen  szerződés  2010.  december  31.-én  automatikusan,  minden  külön 
jogcselekmény nélkül megszűnik.
5.2.) A jelen szerződés megszűnik akkor is, ha az Egyesület a 2.)-3.) pontokban foglaltak 
bármelyikét nem teljesíti, vagy nem megfelelően teljesíti.
5.3.) A kapott támogatást nem a 3.) pontban meghatározott célra használja fel.

6.) Szerződő Felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait tekintik irányadónak.

7.)  Az Egyesület  képviselője  kijelenti,  hogy a  jelen szerződés szerinti  jognyilatkozata 
harmadik személy, szerv, belső szervezeti egység, stb. jóváhagyását –megerősítését nem 
igényli.

8.)A Szerződő  Felek  a  fenti  megállapodást  annak  elolvasása  után,  mint  akaratukkal 
egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Szentgotthárd, 2010. …..                      



   ……………………………..                     ..……………………………..
Szentgotthárd Város Önkormányzata              Farkasfa Jövőjéért Egyesület 
    Viniczay Tibor Polgármester  
                                                                               

  Jogi ellenjegyzés:                                                            

  Pénzügyi ellenjegyzés:



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. március 31-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi külkapcsolati terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Minden  évben  megtervezzük  az  adott  esztendőben  esedékes,  testvérvárosokat  érintő 
találkozókat,  s  ezt  egy  külön  dokumentumba,  a  külkapcsolati  tervbe  foglaljuk.  Az 
önkormányzat éves külkapcsolati terve – melynek lényege a kiutazási és fogadási terv – a 
testvérvárosi rangra emelt nemzetközi kapcsolataink ápolásának éves ütemezését jelenti.

A tavalyi  tervhez  képest  elmaradt  az  október-novemberre  tervezett  nemzetközi  Asztalos 
Verseny,  melyen  testvérvárosaink  asztalos  szakmunkás  tanulói  is  részt  vettek  volna. 
Megvalósult viszont két olyan program, amit nem szerepeltettünk még a tervben: májusban a 
Rábafüzesi  Német  Asszonykórus  Walldürnbe  látogatott  a  Vas  Megyei  Önkormányzat 
szervezésében, október 15. és 17. között pedig két tarvíziói művészt láttunk vendégül, akik 
október 16-án egy szép, esti koncertet adtak a refektóriumban. Szlovén testvérvárosunkban 
július elején a szentgotthárdi kézilabdás diákok ismét egy jól sikerült kézilabda fesztiválon 
szerepelhettek. Októberben a szentgotthárdi Zene Világnapi Nemzetközi Kórustalálkozón vett 
részt  Izola  Város  Férfi  Kara. Olasz  testvérvárosunk  pedig  –  ahogy  az  már  évek  óta 
hagyomány – 30 db ingyenes síbérletet biztosított  gimnáziumunk tanulóinak és kísérőinek 
februárban.

Az idei évben reményeink szerint  ismét Izolába látogathatnak a Szentgotthárdi Tigrisek,  s 
évtizedes hagyomány szerint részt vehetnek az Eurofest Nemzetközi Kézilabda Fesztiválon.
Szentgotthárd  Város  Énekkara  és  a  Szentgotthárd  Énekegyesület  Izola  város  meghívására 
szlovén testvérvárosunkban vendégeskedhet és léphet föl júliusban.
Talán bízhatunk abban is, hogy Tarvisio önkormányzata a jövő év elején is biztosítani fog 
néhány síbérletet gimnazistáinknak. Bár az már a 2011. év, a 2010. évi tervben szerepeltetjük, 
mivel a jövő évi terv is előre láthatóan csak márciusban kerül elfogadásra.
Walldürn  polgármestere,  Markus  Günther  levélben  jelezte,  hogy  szívesen  tenne  egy 
bemutatkozó  látogatást  Szentgotthárdon,  ezért  az  ő  meghívását  is  beépítettük  az  idei 
tervezetbe.

Még nem testvérvárosunk a görögországi Agria, de – ha lassan is – kezd körvonalazódni egy 
szorosabb kapcsolat lehetősége. Erről tanúskodnak az idei megkereséseik. Christos Maratos, 
az  EPAL  Agria  igazgatója  testvérkapcsolatot  ajánlott  fel  üzlet-orientált  felnőttképzési 
iskolájuk  (gimnázium)  és  valamelyik  „hasonló  iskolánk”  között,  hogy  lehetőség  legyen 
megosztani  az  ötleteket  és megvitatni  a  célokat  egymással.  Az  EPAL Agrias  információs 
technológia, turizmus és üzleti adminisztráció szakokat oktat. Agria egy 50-55 fős, diákokból, 
tanárokból  és  az  önkormányzat  képviselőiből  álló  csoportot  hoz  létre,  és  a  tervek szerint 
április  19-22.  között  meglátogatnának  minket.  A testvérvárosi  megállapodás  bemutatása 
céljából  Stelios  Margaritis,  Agria  Kulturális  Szervezetének  az  elnöke  is  részt  venne  a 
delegációban.
A  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  igazgatójával,  Bedics  Sándor  úrral  történt 
egyeztetést  követően – mivel sem az iskolának, sem az Önkormányzatnak nincs forrása a 
szállás biztosítására (az étkezés megoldható) – a családoknál történő elhelyezést javasoltuk az 
EPAL Agrias  igazgatójának,  aki  válaszában  örömét  fejezte  ki,  mivel  a diákjaiknak  a  mi 
diákjainknál történő elhelyezését jó tapasztalatszerzési lehetőségnek tartja.



A Christos Maratos által megküldött adatok szerint 40-45 diák, 6 tanár (3 nő és 3 férfi), 2 
önkormányzati képviselő és 1 buszsofőr (valószínűleg inkább 2 lesz a nagy távolság miatt). A 
tanárok számára azonban véleménye szerint előnyösebb, ha hotelben kerülnek elhelyezésre, a 
diákok így könnyebben megtalálhatják és bármikor megkereshetik őket.

A Francia-Magyar  Kezdeményezések  (INFH)  június  10-én  rendezi  meg  az  első  Magyar-
Francia  Testvérvárosi  Találkozót  a  Budapesti  Francia  Intézetben.  Az  esemény  a  Francia 
Nagykövetség és a Francia Kisvárosok Szövetsége (APVF) támogatását is élvezi. Az elmúlt 
15 évben az INFH számos kapcsolatot hozott létre, együttműködést indított el, fejlesztett és 
koordinált  a  két  ország  önkormányzatai  között.  Tervezett  rendezvényükkel  lehetőséget 
kívánnak adni a tapasztalatcserére, a legjobb gyakorlatok megismerésére, valamint nagyobb 
láthatóságot  szeretnének  biztosítani  a  létező  magyar-francia  kapcsolatoknak.  Levélben 
kerestek meg az ügyben, hogy nagyon örülnének, ha Szentgotthárd és francia testvérvárosa, 
Delle  is  képviseltetné magát a rendezvényen. Ez ügyben felvették a  kapcsolatot  a Delle-i 
főjegyzővel,  aki  szerint  hasznos lenne az utóbbi években kevéssé működő együttműködés 
újraindítása. De Koninck polgármester asszony hivatalos válaszára azonban egyelőre várni 
kell (a franciaországi regionális választások két fordulója közötti egy hétben vagyunk).
A testvérvárosi  találkozó  programját  még  nem  véglegesítették,  ezért  minden  észrevételt, 
javaslatot  örömmel  fogadnak.  Az  alábbi  témák  közül  fogják  kiválasztani  a  június  10-én 
megvitatásra ajánlott két, legfeljebb három kérdéskört:
-          helyi közszolgáltatások,
-          ifjúsági mobilitás,
-          fenntartható fejlődés,
-          szociális ügyek,
-          társulások,
-          az együttműködések pénzügyi háttere.
A programjavaslatot a közeljövőben minden érdeklődő településnek megküldik.
Ez a testvérvárosi találkozó lehetőséget teremthet arra, hogy új lendületet adjon a Delle-lel 
már meglévő, de megszakított együttműködésünknek.

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2010.  évi 
külkapcsolati tervét a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2010. március 19.

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



Szentgotthárd Város Önkormányzatának
2010. évi külkapcsolati terve

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

A fentiek alapján kiutazási és fogadási tervünk a 2010. évre:

Kiutazás
Város Civil partner, intézmény Esemény Időpont

Izola Szentgotthárd 
Énekegyesület Hangverseny 2010. június 4-6.

Izola Szentgotthárdi Tigrisek 
(SZOI)

Eurofest Nemzetközi 
Kézilabda Fesztivál 2010. július 3-8.

Tarvisio SZOI Vörösmarty Mihály 
Gimnázium Sítábor 2011. január vagy 

február

Fogadás
Város Meghívott Civil partner,  

intézmény
Esemény Időpont

Walldürn Walldürn 
polgármestere - bemutatkozó 

látogatás 2010. július 

Agria 
önkormányzati 

képviselők, 
tanárok, diákok

III. Béla 
Szakképző 
Iskola és 

Kollégium

testvérvárosi és 
testvériskolai 
kapcsolatok 
előkészítése

2010. április 19-22.

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

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

Jelen dokumentumot a Képviselő-testület az …/2010. sz. határozatával fogadta el.

Szentgotthárd, 2010. március 31.

Viniczay Tibor
  polgármester



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. március 31-i ülésére

Tárgy:  Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi Közbeszerzési Terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 5.§-a értelmében a 
Kbt. 22. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek a költségvetési év elején, április 
15-ig  napjáig  éves  összesített  közbeszerzési  tervet  kell  készíteni,  az  adott  évre  tervezett 
közbeszerzésekről.

A közbeszerzési terv  év közben módosítható,  szükség esetén bővíthető.  A közbeszerzési 
tervben szereplő beszerzéseket nem kötelező lebonyolítani, ha valamely körülmény miatt 
az ajánlatkérő nem képes a beszerzést megvalósítani. A közbeszerzési terv nyilvános, azt a 
honlapunkon  közzé  tesszük,  ill.  az  abban  bekövetkező  módosításokkal  folyamatosan 
aktualizáljuk. 

Az Önkormányzat közbeszerzési tervét a Képviselő-testület által választott, a közbeszerzési 
eljárásokban  eljáró  Közbeszerzési  Bizottság  márciusi  ülésén  tárgyalja.  Amennyiben  ezt  a 
tervezetet ott módosítják, akkor erről a T. Testületet tájékoztatjuk a testületi ülésen. 
A Közbeszerzési tervet a Képviselő-testület által elfogadott 2010. évi költségvetés, hatályos 
testületi döntések és elnyert pályázati támogatások ismeretében állítottuk össze.

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervét - a melléklet szerint  - megismerte.

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2010. március 21. 

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző



Szentgotthárd Város Önkormányzata
2010. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés 
tárgya, 

meghatározása

Irányadó 
eljárásrend

Tervezett 
eljárás típusa

Az eljárás 
megindításának 

ill. a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett 
időpontja

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

vagy 
szerződés 

időtartama

Megjegyzés

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

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő 
közbeszerzési 

eljárás

Általános 
egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás

(Hirdetmény 
közzétételével 

indított 
tárgyalásos 

eljárás)

2010.január
A szerződés 

várható 
teljesítése 
(beruházás 
befejezése) 
2010. június

Fedezete: 
Kormányzati 
forrás  –  vissza 
nem  térítendő 
támogatás

Szentgotthárd 
Városközpont 
Liget felújítása

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő 
közbeszerzési 

eljárás

Általános 
egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás

2010. május
A szerződés 

várható 
teljesítése 
(beruházás 
befejezése) 

2010. 
december

Fedezete:  részben 
NYDOP-2009-
3.1.1./C  pályázati 
támogatás 

Szentgotthárd-
Farkasfa  tele-
pülésrész 
ivóvízminőség 
javítással 
kapcsolatos 
fejlesz-tés

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő 
közbeszerzési 

eljárás

Általános 
egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás

2010. július
A szerződés 

várható 
teljesítése 
(beruházás 
befejezése) 

2011.

Fedezete:  részben 
KEOP-2009-1.3.0 
Ivóvízminőség 
javítása  c. 
pályázat

II. Árubeszerzés
- - - - - -

III. Szolgáltatás 
Közétkeztetés 
(Gyermek-
étkeztetés) 
biztosítása 

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő 
közbeszerzési 

eljárás

Általános 
egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás

(Hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás)

2010. április
Szerződés 
időtartama:
42 hónap

Intézményi 
átszervezés  – 
szervezeti 
változás  - 
következtében 
jelenlegi 
szerződés 
módosítása 
szükséges. 

IV. Szolgáltatási koncesszió
- - - - - -

V. Építési koncesszió
- - - - - -

Szentgotthárd, 2010. március 21.
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ELŐTERJESZTÉS

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2010. március 31-i ülésére

Tárgy: „Szentgotthárd-Máriaújfalu  városrészen  szennyvízcsatorna-hálózat  kiépítése” 
pályázat benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

2010. február 23-án ismételten kiírásra került a Környezet és Energia Operatív Program 
Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció ezúttal egyfordulós KEOP-1.2.0/B 
alkomponense.
A  pályázat  a  következő  időszakokban  nyújtható  be,  a  pályázati  lehetőség 
felfüggesztéséig:
2010. március 16-tól – 2010. április 30-ig
2010. június 1-től – 2010. július 16-ig
2010. szeptember 1-től – 2010. október 15-ig

2008-ban  pályázatot  nyújtottunk  be  a  KEOP-1.2.0  kétfordulós  komponensére 
Máriaújfalu,  Jakabháza  és  Farkasfa  városrészek  szennyvízcsatornázása,  valamint  a 
regionális  szennyvíz végátemelő áthelyezése tárgyában.  A pályázatot  elutasították a 
magas jakabházi, farkasfai fajlagos költségek és a szennyvíz végátemelő áthelyezés 
(véleményünk  szerint  új  építés  –  a  bírálók  szerint  rekonstrukció)  5%-ot  meghaladó 
költségei miatt.

A  most  benyújtandó  pályázat  célja  Máriaújfalu  városrész szennyvízcsatorna 
hálózatának  kiépítése  és  a  szennyvíz  végátemelő  kisebb  mértékű  (5  %-os 
rekonstrukciós határon belüli) felújítása.
Máriaújfalu  szennyvízelvezetésére  a  Mélyépterv  Infrastruktúra  Kft.  által  készített 
tervekkel  (Szentgotthárd-Rábatótfalu  II.  ütem,  Máriaújfalu,  Zsida)  és  jogerős  vízjogi 
létesítési engedéllyel (2011. február 28-ig) rendelkezünk.
Az  egyfordulós  eljárásrendből  következően  mellékletként  szükséges  benyújtani  a 
jogerős vízjogi létesítési  engedélyt  vagy az engedély meghosszabbítására benyújtott 
kérelem másolatát és az engedélyes terveket.
Farkasfa és Jakabháza szennyvízhálózatának kiépítését a most benyújtandó projektben 
nem tervezzük szerepeltetni. Farkasfa esetében a máriaújfalui végpontra csatlakozás 
fajlagos  költségei  nagyon  magasak,  rendkívüli  mértékben  rontják  pályázati 
eredményességünk esélyét.  A városrész szennyvízkezelését  egyedi  szennyvíztisztító 
berendezéssel lehetne megoldani – ebben a szakmai vélemények nem egybehangzóak 
- ,ezért elhúzódó egyeztetési folyamat válna szükségessé a VASIVÍZ Zrt-vel. 
Jakabháza tekintetében is rendelkezünk a Mélyépterv Infrastruktúra Kft. által készített 
engedélyes  tervdokumentációval,  amelynek  2009.  augusztus  31-ig  érvényes  vízjogi 
létesítési  engedélyének  meghosszabbítását  kezdeményeztük.  A  meglévő  tervek  a 
városrész szennyvizét a regionális hálózatra vezetik rá. A 2008-ban kialakított projekt 
koncepció szerint  a meglévő tervek átdolgozása azért  szükséges,  hogy a regionális 
rendszer kihagyásával közvetlenül a szentgotthárd-rábafüzesi hálózatra csatlakozzon a 
jakabházi  hálózat.  A  most  megjelent  pályázati  útmutató  alapján  a  beadott  tervek 
tervezési költségének elszámolása csak a nyílt közbeszerzési eljárás szerint megkötött 
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tervezői szerződés alapján lehetséges. A tervező kiválasztása és a tervezés időigénye 
min.  4  hónap,  ebben  az  esetben  nem  tudnánk  pályázatot  benyújtani  az  első 
időszakban. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 40 milliárd forint és számolni 
kell  a  keret  kimerülésével.  Tehát  könnyen  előfordulhat,  hogy  az  első  szakaszban 
benyújtott  pályázatok  kimerítik  a  támogatási  keretet.  A  másik  probléma,  hogy  a 
jakabházi  fajlagos költségek ismételten olyan magasak lesznek,  ami miatt  az egész 
szennyvízprojekt veszélybe kerül.
Nem  lehet  azonban  elhallgatni  azt  a  problémát  sem,  hogy  pillanatnyilag  nincs 
realizálhatónak  tűnő  elképzelés  arról,  hogy  ebben  a  városrészben  hogyan  lesz 
megoldható  a  csatornázás.  A jelenleg  élő  támogatási  konstrukciók  nem alkalmasak 
hasonló méretű települések (városrészek) részére.  

A pályázat tartalma:

A  pályázat  egyfordulós,  ezen  belül  elkülöníthető  az  előkészítési  és  megvalósítási 
szakasz:
Az  előkészítésre igényelhető támogatás összege az összes támogatás összegének 
maximum 4,5 %-a lehet, támogatási aránya egységesen 85 %, saját forrás mértéke 15 
%.

A  projekt-megvalósítás esetében  a  támogatás  maximális  aránya  (az  elszámolható 
költségekre vonatkozóan):  85 %, tényleges arányát a költség-haszon elemzés során 
végzett támogatási intenzitás számítás határozza meg.
Támogatási  intenzitás  számítása:  a  kötelezően  alkalmazandó  útmutató  szerint 
elkészített és értékelésre benyújtott pénzügyi és gazdasági elemzés által megállapított 
finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik.

A kedvezményezettől  elvárt  saját  forrás  összege  tartalmazza  a  nem  elszámolható 
költségeket, a teljes megtérülő projektköltség részt, valamint 85% fölötti finanszírozási 
hiány számítás esetén a finanszírozási hiány 85% fölötti részét.

Az elszámolható költségek ÁFA-t nem tartalmazhatnak.

Támogatást  a  legalább  250  millió  Ft  tervezett  elszámolható  összköltségű  projektek 
kaphatnak.

A pályázatban támogatható tevékenységek köre a 2008. évi pályázathoz képest nem 
változott, az egyes projektelemek és a hozzájuk rendelt költségek az 1. számú melléklet 
táblázatában láthatók. A projekt elszámolható (nettó) összköltsége 253.574.000,- Ft: 

- projekt előkészítési költségek 11.250.000,- Ft;
- máriaújfalui csatornahálózat kiépítésének költsége 210.449.000,- Ft;
- a szennyvíz végátemelőre fordítandó rekontsrukciós keret 10 millió Ft;
- a  megvalósítás  járulékos  költségei  (projektmenedzsment,  tájékoztatás  és 

nyilvánosság, mérnök felügyelet) 21.875.000,- Ft.

Szükséges önerő nagysága:
Előkészítési költségek tekintetében 11.250.000 x 15 % = 1.687.500,- Ft
Megvalósítási költségek tekintetében minimum 242.324.000 x 15 % = 36.348.600,- Ft, 
a tényleges összeget – mely várhatóan növekedni fog - a CBA támogatási intenzitás 
számítása határozza meg. Ennek kiszámítása a testületi  előterjesztés elkészítésekor 
folyamatban van, pontos számadatokkal a testületi ülés idejére tudunk szolgálni. 
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Az  ÁFA  63.393.500,-  Ft-os  összegét  szintén  az  Önkormányzatnak  kell  állnia,  a 
Pénzügyminisztérium  állásfoglalása  szerint  az  ÁFA  a  megvalósítást  követően 
visszaigényelhető.

Az önkormányzati miniszter 8/2010. (II.26.) ÖM rendelete (az önkormányzatok és jogi 
személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 
2010.  évi  támogatásának  rendjéről)  alapján  az  új  2010.  évi  EU  Önerő  Alapra 
támogatási  igény nyújtható  be a környezetvédelmi  –  szennyvízelvezetés  és  tisztítás 
célú  infrastrukturális  fejlesztések  saját  forrás  kiegészítése  tárgyában.  A támogatás 
mértéke 50 % lehet. Az igénylés benyújtásának feltétele a támogatási szerződés vagy 
legalább a támogató okirat rendelkezésre állása.

Finanszírozási formák:
Az  előkészítési  és  megvalósítási  költségelemekre  utófinanszírozási  és  szállítói 
finanszírozás is választható. Utófinanszírozás esetén támogatási előleg igényelhető (35 
%). Építési költségelem esetén kizárólag szállítói finanszírozást lehet alkalmazni. Ez azt 
jelenti, hogy az Önkormányzat a kivitelező által kiállított számla önerő és ÁFA tartalmát 
fizeti,  a  támogatás  tartalma  közvetlenül  a  Közreműködő  Szervezet  által  kerül 
kiegyenlítésre.

Az  üzembe  helyezést  követő  csatlakozás  vállalásáról  lakossági  felmérést kell 
készíteni.  A vállalt  csatlakozások  számáról  és  a  hálózatbővítésben  érintett  összes 
lakáshoz viszonyított  arányáról felmérési  összefoglalót  kell  csatolni  a pályázathoz. A 
pályázat  benyújtása  idején  a  csatlakozási  vállalás  minimum  szintje,  az  üzembe 
helyezés évére vonatkoztatva, a projekt során megépített hálózat tekintetében el kell, 
hogy  érje  a  75  %-os  értéket.  Az  értéknek  a  fenntartási  időszak  végén  (projekt 
befejezését követő 5. év) legalább 92 %-nak kell lennie.

A  pályázat  benyújtásakor  képviselő-testületi  határozattal  szükséges  nyilatkozni  a 
következőkről:

- az önerő rendelkezésre állásról;
- a  támogatással  létrejött  létesítmény  működtetésének  fedezetét  saját  forrásból 

és/vagy a fenntartó biztosítja;
- a megvalósuló elemek üzembe helyezésétől  számított  5  évig  az  új  elemekre 

vonatkozóan csatornadíj támogatást nem igényel.

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Környezeti  és 
Energetikai Operatív Program - Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció KEOP-
1.2.0/B  egyfordulós  alkomponensére „Szentgotthárd-Máriaújfalu  városrészen 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése” címmel.

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  projekt 
előkészítéséhez  szükséges  önrészt  max.  1.687.500,-  Ft  összegben  a  2010.  évi 
költségvetés pályázati alap és tervezési keret terhére; a projekt megvalósításához 
szükséges önrészt max. …………….. Ft összegben a 2011. évi költségvetésében 
biztosítja, továbbá vállalja a 63.393.500,- Ft összegű ÁFA kifizetését. 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati saját 
forrás tekintetében pályázatot tervez benyújtani az EU Önerő Alapra. Amennyiben 
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az Önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból azt saját forrásból 
biztosítani fogja.

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatással létrejött 
létesítmény működtetésének fedezetét saját forrásból és a fenntartó biztosítja.

5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megvalósuló elemek 
üzembe  helyezésétől  számított  5  évig  az  új  elemekre  vonatkozóan  csatornadíj 
támogatást nem igényel.

Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

   Takáts József projektmenedzser

Szentgotthárd, 2010. március 23.

Viniczay Tibor
  Polgármester h.

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1. számú melléklet

Munkarész megnevezése nettó eFt

Építési munkák előzetes 
költségszámítás szerint 220 449
Projekt előkészítő munkák (max 4,5%) 11 250
PM (max 4 %) 10 000
PR (max 0,75%) 1 875
Mérnök (max 4%) 10 000

Összesen: 253 574

294/149



294/150



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. március 31-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2009. évi munkáról, tapasztalatokról; lehetőségek a 2010. évben.

Tisztelt Képviselő-testület!

Immár  hatodik  éve  foglalkozunk külön  előterjesztésben  Szentgotthárd Város  Önkormányzata  és  a  civil  szervezetek  közötti  együttműködés 
vizsgálatával. Örömmel tapasztaljuk, hogy a Civil Fórum 2005. március 21-i megalakulása óta a civil szervezetek lelkesedése, tenni akarása mit 
sem csökkent, sőt egyre több területen vonhatók be az önkormányzati, közösségi feladatokba.

A Szentgotthárdi Civil Fórum 2009. évi tevékenysége

A Szentgotthárdi  Civil  Fórum  2009-ben  is  folytatta  a  civil  szervezetek  érdekeinek  képviselete  és  érdekeinek  védelme  érdekében  vállalt 
tevékenységét. A városban működő civil szervezetek elismerik és igénylik a munkáját. A Civil Fórumnak a város legaktívabb civil szervezeteit 
sikerült összefognia: jelenleg 34 civil szervezet tartozik hozzá, mintegy 900 taggal és még 12 szervezettel tart fenn kapcsolatot.

A civil szervezetek elsősorban az egészségvédelem, egészségnevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, valamint 
kulturális, szabadidős és sport vonalon tevékenykednek. A sokféleség velejárója, hogy a tagság sorában minden korosztály, nemzetiség, hátrányos 
helyzetű vagy fogyatékkal élő megjelenik. A hasonló működési területű civil szervezetek tevékenységét összehangoló szekciókkal hatékony és 
koordinált a munkavégzés. 

A szervezett működés a Civil Fórum 2009-ben folytatott tevékenységében is megnyilvánult:

- Összegyűjtötte a civil szervezetek 2009. évi programjait, melyet saját munkaterve összeállításánál is figyelembe vett.

- Az szja 1 %-ának gyűjtésére kampányt indított, felhívásokat tett közzé a médiában.
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- Eseménynaptár, munkaterv, megfogalmazott célok és igények előterjesztése a Képviselő- testület felé a 2009. márciusi ülésre, ami alapját 
képezte az önkormányzattal  megkötött  közös éves cselekvési tervnek. Folyamatos párbeszéd az önkormányzattal,  negyedévente egyeztető 
megbeszélések folynak a jegyző és a SZCIF vezetői között. A civil referens nagy segítség a kapcsolattartásban.

-  Megszervezte,  hogy a tájékoztatások eljussanak a civil  szervezetek részére,  információ-gyűjtés és továbbítás a médiának, együttműködési 
megállapodás  értelmében folyamatos  a  kapcsolattartás a  Gotthárdi  Körkép újsággal.  Adatgyűjtés  és szolgáltatás  az  önkormányzat  felé:  a 
gyermekvédelem területén végzett civil tevékenységekről.

- A Mesepalota hetente változó és az Idősek magazinja havonta változó műsorral a Civil Fórum támogatásával tovább folytatódott a Gotthárd TV-
n. A műsor kitalálói és szerkesztői a civil szervezetek tagjaiból álló csoport (8-10 fő). A Civil Fórum a médián keresztül nemcsak a város 
lakosságának, de a kistérségnek is nyújt szolgáltatást.

- A tavaszi és az őszi tisztasági akció kapcsán a civil szervezetek mozgósítása 30 civil szervezet aktív részvételét eredményezte.

- Évi két alkalommal Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) szervezése: I. KÉK fórum: „Megkérdezzük a képviselő-testületet”. A Civil Fórum 
választ várt arra, hogy a  képviselő-testület tagjai hogyan látják a helyi civilek szerepét a város közéletében, ami meghatározhatja a helyi civil 
szféra fejlődését, az együttműködések elmélyítését, a továbblépést meghatározó tényezőket és a szentgotthárdi civilek jövőképét is.  II. KÉK 
fórum: „Az egészség fontos” – a H1N1 influenzáról szóló előadás volt.

- A civil összefogást erősítették a következő programok is:
A Civil  Nap  megszervezése  2009-ben  elmaradt,  viszont  a  város  májusfáját  április  30-án  fölállították.  A Kistérségi  Forgatag  májusfa 
kitáncolással, a kistérség kulturális csoportjainak műsorával júniusban a Megyei Közgyűlés anyagi támogatásával megvalósult. A IX. Civil 
Szervezetek  Baráti  Találkozója  (CISZEBAT)  novemberben  az  ez  évi  második  KÉK  fórum  együtt  került  megrendezésre.  A Civil  Világ 
sorozatban bemutatkozott a Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896. és a  Farkasfa Jövőjéért Egyesület.

-  A „Fogjunk össze” projekt folytatódott 2009-ben is. Januárban sor került a civil iroda ünnepélyes megnyitójára. A romos helyiséget a civil 
szervezetek  tették  lakhatóvá.  Tároló  bútorok,  tárgyalóasztal,  székek,  számítógép,  fénymásoló  beszerzése,  telefon  és  internet  hozzáférési 
lehetőség  biztosítása,  civil  munkatárs  alkalmazása  komoly  előrelépést  jelentett  a  civil  szervezetek  számára  a  korszerű  munkavégzés 
feltételeinek biztosításával.  Az iroda színteréül  szolgál  civil  szervezetek foglalkozásainak,  gyűléseinek.  Az önkormányzat a  Polgármesteri 
Hivatalban biztosította a helyiséget, a működéshez szükséges villanyt és fűtést támogatásként kapta meg a Civil Fórum, az a Polgármesteri 
Hivatal költségei közt szerepel. Február 27-28. és március 13-14. napokon 30 órás pályázatíró tanfolyamon vehettek részt a Civil Fórum tagjai.
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- A Civil Fórum több pályázatot is benyújtott, melyeket forrás hiányra hivatkozva utasított el a bíráló. Az NCA működési pályázatán és a Vas 
Megyei Közgyűlés turisztikai pályázatán viszont sikeresen szerepelt.

- A Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Közösségi Alapítvány és konzorciumi partnere, az RSZFK Nonprofit Kft. által megvalósításra kerülő 
TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0016.  számú,  Civil  Szervezetfejlesztés  Vas  megyében  című  program  keretében  egyéves  komplex 
szervezetfejlesztési programba kapcsolódhatott be a Civil Fórum, képzésben való részvétellel.

Természetesen  még  rengeteg  a  tennivaló,  anyagi  források  hiányában  a  fejlődés  nehézkes,  ezért  a  Civil  Fórum  keresi  a  forráshoz  jutás 
lehetőségeit.  Még mindig hosszabb időre van szükség ahhoz,  hogy a Civil  Fórum megerősödve valódi küldetését  betölthesse.  Megoldandó 
feladat, hogy a civil irodában legyen egy, a civilek adminisztrációs ügyeit segítő munkatárs. Ennek finanszírozási lehetőségét meg kell keresni, 
esetleg a közfoglalkoztatás lehetőségét megvizsgálni, illetve találni kell egy megfelelő embert erre a feladatra.

A civil szervezetek által ellátott önkormányzati feladatok

Sok önkormányzati feladatot a civil szervezetek tudnak a leghatékonyabban ellátni. Az Önkormányzat anyagi támogatása mellett ilyenek voltak 
2009-ban (is) a következők: 
- a kulturális és idegenforgalmi feladatok (Pannon Kapu Kulturális Egyesület), 
- a bölcsődei nevelés (Tótágas Közalapítvány),
- a gyepmesteri feladatok ellátása (Kutyabarátok Egyesülete),
- a sportszervezői feladatok (Sportbarátok Egyesülete),
- a Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása (Horgász Egyesület),
- a városrészi klubok fenntartása (Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület, 
Rábafüzesért Egyesület),
- a  városrészeken a közterületek kaszálása,  rendben tartása (Máriaújfaluért  Egyesület,  Jakabházi  Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, 
Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Zsidai Sportegyesület).
Mindezen  feladatok  ellátására  az  említett  szervezetekkel  támogatási  illetve  megbízási  szerződést  kötött  az  Önkormányzat,  s  ezt  tervezi  a 
következő időszakra vonatkozóan is – ezzel egy külön előterjesztésben is foglalkozunk.

Civil szervezetek önkormányzati támogatása 2009-ben
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A képviselő-testület által nyújtott támogatások:
1. Tótágas Közalapítvány - bölcsődei ellátás biztosítása: 20.015.000,- Ft
2. Pannon Kapu Kulturális Egyesület - kulturális, közművelődési feladatok ellátása: 26.972.000,- Ft
3. Pannon Kapu Kulturális Egyesület - "Karácsony határok nélkül" rendezvény megszervezése 1.000.000,- Ft
4. Pannon Kapu Kulturális Egyesület - Izolai férfikórus vendégül látása: 125.000,- Ft
5. Önkéntes Tűzoltó Egyesület - működtetésének támogatása: 600.000,- Ft
6. Horgász Egyesület - Hársas-tó megnyitás: 500.000,- Ft
7. Horgász Egyesület - Hársas-tó üzemeltetés: 1.060.000,- Ft
8. Diáksport Egyesület - diáksport feladatok: 500.000,- Ft
9. Máriaújfaluért Egyesület - közterület karbantartás: 167.000,- Ft
10. Máriaújfaluért Egyesület - klub működtetése: 75.660,- Ft
11. Farkasfa Jövőjéért Egyesület - közterület karbantartás: 80.000,- Ft
12. Farkasfa Jövőjéért Egyesület - klub működtetése: 75.660,- Ft
13. Farkasfa Jövőjéért Egyesület - játszótéri eszközök karbantartása: 64.085,- Ft
14. Jakabházi Faluszépítő Egyesület - közterület karbantartás: 65.000,- Ft
15. Jakabházi Faluszépítő Egyesület - klub működtetése: 75.660,- Ft
16. Városi Sportegyesület Labdarúgó szakosztály – sport: 1.200.000,- Ft
17. SZVSE Teke szakosztály – sport: 200.000,- Ft
18. Kézilabda Klub – sport: 1.100.000,- Ft
19. SZVSE Futó szakosztály – sport: 100.000,-
20. Polgárőr Egyesület - közrend és közbiztonság fenntartása: 50.000,- Ft

Az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság által nyújtott támogatások:
1. Szentgotthárd Énekegyesület - koncert szervezése: 50.000,- Ft
2. Rábatótfalui SE - sportöltöző működési kiadások fedezése: 90.000,- Ft
3. Magyarországi Szlovének Szövetsége – 2009. évi művésztelep működési kiadásához támogatás: 30.000,- Ft

Polgármesteri keretből:
1. Kézilabda Klub - nemzetközi kézilabda torna szervezése: 200.000,- Ft
2. Farkasfa SE - bankszámla zárási költségek fedezése: 17.710,- Ft
3. Nyugdíjas Klub - 2009. évi programok: 30.000,- Ft
4. SZVSE Futószakosztály - utazási költség fedezése: 15.000,- Ft
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5. Harmónia Egészségvédő Kör - 2009. évi programok: 10.000,- Ft
6. Városi Sportegyesület Labdarúgó szakosztály - utazási költség, bírói díj: 50.000,- Ft
7. Kézilabda Klub - utazási költség, bírói díj: 50.000,- Ft

Az Önkormányzat és a Civil Fórum 2010. évi közös cselekvési programterve

A SZCIF és tagszervezetei igénylik a korábban már biztosított előnyök fenntartását – honlapon való információk megjelentetését, civil iroda 
biztosítását,  civil  referens  működését.  Ezeket  tehát  továbbra  is  szerepeltetni  kívánjuk  a  közös  cselekvési  tervben.  Továbbra  is  javasolt  a 
negyedéves egyeztetés a Civil Fórum (elnöke és titkára) és a Polgármesteri Hivatal (jegyző, civil referens, Jogi és Koordinációs Iroda vezetője) 
között. A Polgármesteri Hivatal továbbra is térítésmentesen nyújt segítséget a pályázatokhoz szükséges fénymásolásban és laptop biztosításában.

Fontos, hogy a Civil Fórum megkapja a Képviselő-testület elé kerülő, a lakosság szélesebb rétegeit, illetve kifejezetten a civil szervezeteket 
érintő  előterjesztéseket,  beszámolókat,  rendelet-tervezeteket,  és  azokról  véleményt  nyilvánítson.  Ennek kapcsán  a  képviselő-testületi  anyag 
kiküldésével egy időben a Civil Fórum is megkapja e-mail-ben, illetve letölthető formában (terjedelmüktől függően) a releváns anyagokat.

Az együttműködés nagyon fontos  eleme az önkormányzati  feladatok civilek által  történő ellátása.  Ezen belül  a  bölcsőde működtetése egy 
törvényi előírás alapján meghozott februári képviselő-testületi döntés értelmében június végéig marad csak a Tótágas Közalapítvány feladata. A 
városrészek közterületeinek rendben tartása, valamint a városrészi klubok működtetése is évről-évre feladata lenne minél több városrészen az ott 
működő civil szervezeteknek. Az erről szóló megállapodások tervezeteit egy külön előterjesztésben tárjuk a Tisztelt Képviselő-testület elé. A 
Hársas-tó fenntartása és a gyepmesteri feladatok továbbra is részét képeznék a cselekvési tervnek – ugyancsak a külön előterjesztés részletezi. A 
kulturális, idegenforgalmi feladataink ellátását továbbra is a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettől várjuk, ez kiegészült az ifjúsági feladatokkal is 
a fennálló megállapodásunk értelmében. A Civil Fórum vállalta az együttműködést az „1000 perc a településért” mozgalom keretében a várkerti 
szabadtéri  színpad  felújítása  kapcsán.  Itt  a  koordináció  és  a  már  korábban  beszerzett  anyagok  (deszkák,  festék)  biztosítása  marad  az 
Önkormányzat feladata.

Továbbra is javasolt évente két egynapos tisztasági akció megszervezése (egy tavasszal, egy ősszel), a civil szervezetek bevonásával. Ezt össze 
lehetne kapcsolni az iskolák hasonló akcióival. Ennek összeegyeztetése a Polgármesteri Hivatal feladata lenne, mint ahogyan az összegyűjtött 
hulladék elszállíttatásáról való gondoskodás is.

Fontosak a közösség összetartó rendezvények, tájékoztató fórumok is, melyekre a tavalyihoz hasonlóan idén is sor kerül a tervek szerint (Civil 
Nap, Kistérségi Forgatag, KÉK, CISZEBAT). A Civil Napon kerülne sor a város illetve a városi civil szervezetek májusfájának felállítására, 
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illetve a nemzetközi kapcsolatokról szóló Közös Érdekek Kerekasztala fórum is a program része lenne. A nap rendezvényeire meghívást kap a 
MURÁNIA Egyesületek Szövetsége (Lendva) is, ami a civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak a további kiterjedését jelenti.

Testvérvárosi  kapcsolataink ápolásában is  elsősorban a  civil  szervezetekre támaszkodunk,  hiszen így kerülhetnek igazán nagyobb számban 
kapcsolatba  városaink  lakosai  egymással,  alakulhatnak  ki  barátságok,  cserekapcsolatok.  Az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport 
Bizottságunk rendelkezik azzal a pénzkerettel, melyből a testvérvárosokkal való kapcsolattartás finanszírozható, így a Civil Fórum is hozzá kell, 
hogy kérelemmel forduljon, amennyiben valamely tagszervezete testvérvárosi kapcsolattartás címén hozzájárulást igényel a költségeihez.

Sajnos Önkormányzatunk a tavalyi évhez hasonlóan az idén sincs olyan helyzetben, hogy külön civil  alapot tudott  volna elkülöníteni éves 
költségvetésében, ezért idén sem tudjuk a cselekvési programba foglalni a nyári napközis táborok civilek általi megszervezését, amennyiben 
ahhoz önkormányzati anyagi támogatást igényelnek. 
Kiindulva azonban abból, hogy a nyári napközis táborok megszervezésének támogatása nem kizárólag pénzügyi támogatással lehetséges, így az 
Önkormányzat  a  Polgármesteri  Hivatalon  és  intézményein  keresztül  bizonyos  koordinációs  feladatok  felvállalásával  is  segítséget  adhat, 
amennyiben valamely civil szervezet úgy dönt, hogy önköltséges nyári napközis tábort szervez.

Már elért eredmény, hogy az idei évtől a közfoglalkoztatás keretében néhány civil szervezet számára közfoglalkoztatás keretében munkatársat 
biztosítunk. Abban az esetben, ha a közfoglalkoztatási terv módosul, vagy a következő évben, amikor új közfoglalkoztatási terv készül és új 
közfoglalkoztatási időszak kezdődik – amennyiben erre a jogszabályok lehetőséget biztosítnak – a Civil Fórum számára a civil irodában is egy 
közfoglalkoztatottat biztosítunk. 

További együttműködési lehetőség – ami azonban nem került a mellékelt cselekvési programterv szövegébe – Nepomuki Szent János szobrának 
megalkotásához és felállításához civil szervezetek számára nyitva álló pályázat útján anyagi lehetőség megteremtése is.

A Civil Fórummal közös éves cselekvési programtervünk egyeztetett, a fentieket is figyelembe vevő tervezetét az előterjesztés 1. sz. melléklete 
tartalmazza.
Az előterjesztés 2. sz. mellékletében található a Civil Fórum 2010. évi munkaterve.
A 3. sz. melléklet a Civil Fórum elmúlt évi programjait sorolja fel részletesen.
A 4. sz. melléklet a Civil Fórumot alkotó civil szervezetek listáját tartalmazza szekciónként, a szervezetek vezetőinek és címük feltüntetésével, 
továbbá a Civil Fórum Elnökségének tagjait elérhetőségükkel.
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Ezúton is szeretném megköszönni a Szentgotthárdi Civil Fórum egész éves együttműködését, és a jelen előterjesztés elkészítéséhez nyújtott 
segítségét!

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  és  a  civil  szervezetek  együttműködéséről,  az  ezzel 
kapcsolatban végzett 2009. évi munkáról, megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős közlésre: Dr. Krajczár Róbert irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Szentgotthárdi Civil Fórum 2010. május 1-jétől 2011. 
április 30-ig szóló közös cselekvési programtervét az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

 Cziráky László elnök

Szentgotthárd, 2010. március 18.

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. sz. melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum
közös éves cselekvési programterve

egyrészről
Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd,  Széll  Kálmán tér  11.,  a továbbiakban:  Önkormányzat)  – képviseletében eljár: 
Viniczay Tibor polgármester,
másrészről a
Szentgotthárdi Civil Fórum (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11., a továbbiakban: Fórum) – képviseletében eljár: Cziráky László elnök
között 2005. december 21-én megkötött együttműködési megállapodás hatályban tartása mellett a felek az alábbi éves cselekvési programtervet 
fogadják el, melyben az egymás közötti együttműködést szabályozzák a következő területeken, az egyes területeknél részletezett tartalommal:

1./ A kapcsolattartás formája:

- A Szerződő felek folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással – ennek jegyében:

-- A Polgármesteri Hivatal és a Fórum képviselői háromhavonta megbeszélést tartanak, melyen a jelen cselekvési programterv egyes pontjait 
megtárgyalják, a felmerülő problémákat átbeszélik, a megoldási lehetőségeket közösen keresik.

-- Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján a Fórum részére a civil szervezetek hatékonyabb működése érdekében a Civil Iroda céljára 
kialakított helyiség használatát ingyenesen biztosítja, a működéshez szükséges rezsiköltségeket (fűtés, áram) nem számolja fel. A Fórum 
ennek fejében továbbra is vállalja az Önkormányzat és civil szervezetek közötti kapcsolattartást és az információ áramoltatását.

-- Az Önkormányzat a mobilitáshoz szükséges 1 db laptopot visszavonásig használatra továbbra is biztosít a Fórum részére.

-- A Fórum és tagszervezetei  pályázataikat térítésmentesen kinyomtattathatják, fénymásoltathatják a pályázathoz szükséges mennyiségben a 
Polgármesteri Hivatalban.

-- A Polgármesteri Hivatal az internetes oldalán (hivatal.szentgotthard.hu) kialakított „Civilek és az Önkormányzat” c. rovatot továbbra is 
fenntartja a kialakított tartalommal, azt folyamatosan bővíti, és lehetőséget ad a Fórum részére a közhasznúsági beszámolója közzétételére. 
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Határidő: folyamatos
Felelős: Cziráky László elnök

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
  Nagyné Szekér Renáta civil referens

- Az Önkormányzat keresi a lehetőségét annak, hogy a civil szervezetekkel közös pályázatokon induljon.

Határidő: folyamatos
Felelős: Cziráky László elnök

  Németh Eszter pályázati ügyintéző

2./ Civilek és a közéleti kérdések

- A Fórum folyamatosan áttekinti a képviselő-testület és bizottságai éves munkatervét, és az ott feltüntetett tervezett témakörökhöz előzetes 
javaslatokat ad, témákat vet fel, koncepcionális kérdésekben a javaslattételen túl részt vehet a koncepció megalkotásában. Ehhez a szükséges 
anyagot elektronikus formában megkapja.

Határidő: havonta 
Felelős: Cziráky László elnök

  Nagyné Szekér Renáta civil referens

3./ Civilek által ellátott önkormányzati feladatok

-  Bölcsődei  nevelés  megvalósítása  a  Tótágas  Közalapítvány  közreműködésével,  az  Önkormányzat  anyagi  és  szakmai  támogatásával,  a 
Közalapítvány megszüntetéséig.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Lászlóné Király Tünde, a Tótágas Közalapítvány kuratóriumának elnöke

  Vidovics Jánosné bölcsődevezető
  Bauer Gabriella egészségügyi és szociális intézményi ügyintéző
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- Városrészeken közterületek kaszálása a Jakabházi Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület, a Máriaújfaluért Egyesület, a Farkasfa Jövőjéért 
Egyesület,  a  Rábafüzesért  Egyesület  és  a  Zsidai  Sportegyesület  közreműködésével, illetve  amennyiben  valamely  városrészen  újabb civil 
szervezet jelentkezik a feladat ellátására, úgy e civil szervezet közreműködésével, az Önkormányzat anyagi támogatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  egyesületek elnökei,
  Jakabné Palkó Edina irodavezető
  Doncsecz András, közszolgáltatások ügyintézője

- A Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása a Szentgotthárdi Horgász Egyesület közreműködésével, az Önkormányzat anyagi támogatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  Cziráky László, a Szentgotthárdi Horgász Egyesület elnöke
  Jakabné Palkó Edina irodavezető
  Doncsecz András, közszolgáltatások ügyintézője

- Gyepmesteri feladatok ellátása a Kutyabarátok Egyesülete közreműködésével, az Önkormányzat anyagi támogatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  Cziráky Zoltán, a Kutyabarátok Egyesületének elnöke
  Jakabné Palkó Edina irodavezető
  Molnár Márta, állattartással kapcsolatos ügyintéző

- Szentgotthárd kulturális, idegenforgalmi és ifjúsági feladatainak ellátása a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által, az Önkormányzat anyagi 
támogatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szalainé Kiss Edina, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke

  Domiter Judit művelődési ügyintéző
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  Németh Eszter pályázati ügyintéző

-  A városrészi  klubok fenntartása  a  Jakabházi  Faluszépítő  és  Hagyományőrző  Egyesület,  a  Farkasfa  Jövőjéért  Egyesület,  a  Máriaújfaluért 
Egyesület, a Rábafüzesért Egyesület és a Zsidai Sportegyesület közreműködésével, az Önkormányzat anyagi támogatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  egyesületek elnökei
  Jakabné Palkó Edina irodavezető

- „1000 perc a településért” mozgalom keretében a várkerti szabadtéri színpad felújításában való részvétel az Önkormányzat koordinálásával.

Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Pochán Miklós alpolgármester

  Cziráky László elnök

- Közfoglalkoztatás keretében – jogi lehetőség illetve igény esetén – közfoglalkoztatott személy biztosítása civil szervezetek részére.

Határidő: folyamatos.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  Cziráky László elnök
  Dr. Csanaki Eszter aljegyző

4./ A szociális ellátások és az egészségvédelem

Orvosi előadások, szűrővizsgálatok; drogprevenció és egészségügyi sátor a Szentgotthárdi Ifjúság Napján és a Hopplá fesztiválon, a Fórum 
szervezésében.

Határidő: folyamatos
Felelős: A Fórum Egészségügyi Szekciója

5./ A környezetvédelem és tisztaság
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- A Rába- és a Lapincs-folyó tisztaságának figyelemmel kísérése, a Heiligenkreuz mellé tervezett hulladékégető elleni tiltakozás folytatása a 
Fórum Környezetvédelmi Szekciója által, az Önkormányzat erkölcsi támogatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Cziráky László elnök, 

  Soós Zoltán Pronas elnök
  Bugán József alpolgármester

- „Egy nap városunk tisztaságáért” – két egynapos (tavaszi, illetve őszi) tisztasági akció civil szervezetek részvételével, a Polgármesteri Hivatal 
koordinálásában.

Határidő: 2011. április 30. és 2010. október 22.
Felelős: Fekete Tamás, a Műszaki Iroda vezetője

 Cziráky László elnök

6./ A város kulturális életének színesítése
- Civil Nap megszervezése a Fórum elnöksége által.

Határidő: 2010. május 1.
Felelős: Cziráky László elnök

- Májusfa kitáncolással egybekötött V. Kistérségi Forgatag megrendezése a Fórum által, a Szentgotthárdi kistérség községeinek bevonásával.

Határidő: 2010. június
Felelős: Cziráky László elnök

- Civil Szervezetek X. Baráti Találkozója megszervezése a Fórum elnöksége által, LEADER pályázat támogatásával.

Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Cziráky László elnök
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7./ A lakosság érdeklődési köréhez kapcsolódó tájékoztatás

- Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) megszervezése két alkalommal, az Önkormányzat képviselőinek részvételével.
Témakörök:
I. „Nemzetközi kapcsolatteremtés-építés”
II. „Találkozzunk az új képviselő-testülettel.”

Határidő: 2010. május 1. és 2010. december 31.
Felelős: Cziráky László elnök

önkormányzati részvételért: Viniczay Tibor polgármester

8./ Kapcsolatépítés - Testvérvárosi kapcsolatok ápolása

- Szentgotthárd Énekegyesület illetve Szentgotthárd Város Énekkara Szentgotthárd szlovéniai testvérvárosa, Izola meghívásának tesz eleget az 
Önkormányzat anyagi támogatásával.

Határidő: 2010. június 4-6.
Felelős: Kardosné Kovács Márta, a Szentgotthárd Énekegyesület elnöke

  Huszár Gábor, az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke

9./ Jelen cselekvési programterv 2010. május 1-jétől 2011. április 30-ig szól.

Szentgotthárd, 2010. április ”….”

…………………………… ………………………..
Szentgotthárdi Civil Fórum Szentgotthárd Város

 Önkormányzata
képviseletében   képviseletében

Cziráky László elnök   Viniczay Tibor polgármester
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2. sz. melléklet

SZENTGOTTHÁRDI  CIVIL  FÓRUM  MUNKATERVE
                                                                 2010. Tervezet

Időpont                         P R O G R A M

Január Szentgotthárdi Civil Fórum elnökségi ülése a szekcióvezetők részvételével ülése:1 %-os kampány, 2010. évi civil programok 
adatgyűjtési felhívás

Február SZCIF  munkatervek összegyűjtése, 1 % gyűjtésével kapcsolatos tájékoztató kiadása, Gotthárd Körképbe felhívás 
megjelentetése.  

Szekcióülések   (munkatervek-kapcsolódási pontok, koordináció)

Március SZCIF-Önkormányzat 2010/1 egyeztetés: a 2010. évi együttműködési lehetőségek (2010 . március 4.)
Közös cselekvési terv kidolgozása az Önkormányzattal 
„Egy nap városunk tisztaságáért” Tavaszi tisztasági akció meghirdetése
SZCIF Közgyűlés 
Pályázatok írása, benyújtása

Április SZCIF elnökségi ülése
Készülés a Civilek Napja programra 
Város májusfájának felállítása április 30.péntek

Május Civilek Napja 
                           ( étkek versenye, kulturális  programok, egészségügyi pavilon)

Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) Nemzetközi kapcsolatteremtés-építés
Június SZCIF-Önkormányzat egyeztetés 2010/2

.„Kistérségi Forgatag” 
Parlagfű mentesítésre mozgósítás
Horgász Egyesület ifi horgásztáboroztatása
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     (Önkormányzati támogatás szükséges hozzá)

Július Nyári napközis jellegű táborok lebonyolítása – Igény szerint 
     (Önkormányzati támogatás szükséges hozzá)

Augusztus Nyári napközis jellegű táborok lebonyolítása - Igény szerint 
Ifjú Természetjárok Baráti Köre nyári napközis jellegű táboroztatása kisiskolásoknak

                                (Önkormányzati támogatás szükséges hozzá)

Szeptember SZCIF-Önkormányzat egyeztetés 2010/3.
Szekcióülések
„Egy nap városunk tisztaságáért” Őszi tisztasági akció meghirdetése

Október Közös Érdekek Kerekasztala  - Találkozzunk az új képviselő-testülettel.

November Civil Szervezetek X. Baráti Találkozója megszervezése
LEADER pályázat támogatásával 

December SZCIF-Önkormányzat egyeztetés 2010/4
SZCIF Elnökségi ülése – 2009 év értékelése 

                                                  
Havi rendszerességgel Mesepalota és Idősek magazinja műsorok összeállítása, elkészítése a Gotthárd TV-vel közösen.

A SZCIF munkatervét a tagszervezetei által  megadott munkatervek alapján állítottuk össze, így figyelemmel tudjuk kísérni a rendezvényeket és 
segíteni tudjuk egymást a szervezésben, a koordinálásban, valamint a programok és időpontok meghirdetésében.

Szentgotthárd, 2010.március 4.
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        …
............................................................

Cziráky László 
                                                 SZCIF elnök
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3. sz. melléklet

2009. év

Az év mottója :„TŐLÜNK FÜGG MINDEN, CSAK AKARJUNK.” 
(Széchenyi István)

2oo9. Január 14.  Szerződés aláírása Gotthárd Tv-vel az internet és telefon szolgáltatásról.
Civil iroda Házirendjének összeállítása- 
felelős: Dékány Judit

2009. január 23. Civil iroda  megnyitója – 
felelős: Cziráky László, Kardosné Kovács Márta

2009. január 26. Együttműködési megállapodás a civil iroda működtetésére a 
Vöröskereszt helyi szervezetével.

2oo9. január-december Híranyag a Gotthárdi KörKép Szerkesztőségének
Folyamatosan

Felelős: Csörnyi Zoltánné  SZCIF alelnök
    Dékány Judit

Havi rendszerességgel Mesepalota és Idősek magazinja műsorok összeállítása, 
elkészítése a Gotthárd TV-vel közösen, Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik 

közreműködésével.

2009. február 3.              Elnökségi ülés- civil szervezetek munkatervei alapján 2009. évi munkaterv 
tervezet összeállítása
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1 %-os kampány indítása- Gotthárd Körkép- Városi tv- tájékoztatók a tagok 
felé

2009. február 4.               Tájékoztató küldése önkormányzatnak közfoglalkoztatáshoz

2009. február 17. Szekció ülések - pályázatíró tanfolyam tematika - meghívó összeállítása - 
2009. évi munkatervek összehangolása

    
 2009. február 27. 14 órától-19 óráig, 

                      28-án szombaton délelőtt 9. órától 14 óráig
Pályázatíró tanfolyam

2009. március 13-14.  hasonló időpontokban
 Pályázatíró tanfolyam.
 Előadók a konferencia részvevői által már ismert            Tóth Attila és Tóth 

Annamária

2009. március 3.              Közgyűlés
                                          1. Beszámoló az elmúlt év munkájáról
       2. Munkaterv elfogadása
      3. Egyebek

2oo9. március Tavaszi takarítási akció a Hársas-tónál és a város terein, parkokban
Felelős: Cziráky László SZCIF elnök

2oo9. március 5.           Egyeztető megbeszélés a jegyző és a CF vezetői között
 
2oo9. március 11. Kibővített elnökségi ülés
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A közös cselekvési terv kidolgozására
Tárgy: 

                                                    1./ SZCIF cselekvési tervének összeállítása
  (2009. április 1-2010. március 31.)

  2./ „Civil Nappal” kapcsolatos egyeztetés
  a Pannon Kapu Kulturális egyesülettel

Felelős: Cziráky László SZCIF elnök
    Károly Andrea PKKE munkatársa

(A Civil Nap 2009-ben elmaradt.)
 Anyag összeállítása az Önkormányzat felkérésére az
az alábbi témakörben:
„ Milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vettek 
részt 2oo8-ban a város civil szervezetei a gyermek-
védelem területén?”

Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök
Adatszolgátatás a civil szervezetek külkapcsolatáról Szentgotthárd  Város 

Önkormányzatának 2009. évi külkapcsolati tervéhez. 

2oo9. március 12. Gotthárdi KörKép újságban a támogatható civil
szervezetek adószámainak megjelentetése felhívással.

Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár
                                                    

2oo9. március-április NCA pályázatok írása, benyújtása –  4 db
Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár

2oo9. március 26.  Testületi ülés jóváhagyta a beterjesztett cselekvési 
tervet, mely a PM és a CF elnöke által aláírásra került.

Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár
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2oo9. április 3o. A város májusfájának felállítása a Városkapunál

SZCIF tagjainak közreműködésével
Felelős: Cziráky László SZCIF elnök

2oo9. május 1o.               Meghívók postázása a KÉK-re
Kistérségi Forgatag szervezési munkálatai

                                             Résztvevő csoportok felmérése
     Plakátok és emléklapok készíttetése
Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2009. június 3.           Egyeztető megbeszélés a jegyző és a CF vezetői  között

2oo8.június 4. IV. Kistérségi Forgatag lebonyolítása
Felelősök:

                                               Májusfa kidöntése, elszállítása
               Cziráky László SZCIF elnök
       Kulturális műsor lebonyolítása

     Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök
       Szereplők vendéglátása, emléklapok átadása

     Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár

2oo9. június 24. Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK)
Rézi Panzió-Étterem – Megkérdezzük a Képviselő-
testületet. Választ vártunk arra, hogy a  Képviselő- testület tagjai hogyan 

látják a helyi civilek szerepét a város közéletében, ami meghatározhatja a helyi civil 
szféra fejlődését, az együttműködések elmélyítését, a továbblépést meghatározó tényezőket és a 
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Szentgotthárdi civilek jövőképét is. Kérdések 
összegyűjtése, képviselők meghívása

Felelős: Dékány Judit.
                                        Tv-től moderátor felkérése, programterv összeállítása

Felelős: Kardosné Kovács Márta

2009. július 29-augusztus 1. Civil szervezetek aktív részvétele a Szentgotthárdi
                                         Történelmi Napokon
                                          (közreműködés a lakomán és a felvonuláson)
                  
2009. szeptember 10. Egyeztető megbeszélés a jegyző és a CF vezetői között

2009. szeptember 15.      NCA pályázat benyújtása

2009. szeptember 17.      Felmérés – Vas Megyei CISZOK munkatársa - TÁMOP-os pályázati képzéshez

2009. szeptember 22. Elnökségi ülés - szekció ülés 
IX. CISZEBAT szervezési munkálatai
KÉK szervezési munkái
- Program összeállítása
- Meghívók tervezése
      Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2009. szeptember Őszi tisztasági akciók  - Hársas-tó, Rába környéke                                    

2009. október 27.             Meghívók kézbesítése a város és városkörnyék
civil szervezeteinek

                                         (CISZEBAT IX. és KÉK)
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                                          Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök
2009. november 4. CISZEBAT IX.

 Program: 
                                               Megnyító: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

       Köszöntő: Viniczay Tibor polgármester
       Hírmondó: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár
       Civil Világ sorozatban bemutatkozik:

                                                  Szentgotthárdi Kerékpárosegylet 1896.
          Farkasfa Jövőjéért Egyesület 
KÉK: Az egészség fontos – Előadás H1N1 influenzáról, előadó Dr Birtha 

Gyöngyike
                                               „Civil koccintó”kötetlen beszélgetés
2009. november 27. és
2009.december. 4 Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Közösségi Alapítvány és konzorciumi partnere, az RSZFK Nonprofit 

Kft. által megvalósításra kerülő TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0016. számú, Civil Szervezetfejlesztés Vas 
megyében című program keretében megvalósuló, 1 éves  komplex szervezetfejlesztési programba 
bekapcsolódás – képzésben való részvétel.
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4. sz. melléklet

Szentgotthárdi Civil Fórum tagnyilvántartása
2010. március 2.

 
1./ Gazdasági és környezetvédelmi szekció ( 5 tag)Vezetője: Somogyi Miklós

Magánerdő Tulajdonosok Egyesülete Gaál Ferenc                          Sztg. Árpád u. 3. 
Bíróságon bejegyezve !
Horgász Egyesület Cziráky László

Sztg Petőfi S. u 45.
Bíróságon bejegyezve!
Kertbarát Egyesület Simon Miklósné

Sztg. Mártirok u 13.
Bíróságon bejegyezve!
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egy. Somogyi Miklós              Sztg. Fő u. 9.                      
Bíróságon bejegyezve!
Pro Natura St.Gotthárd Civil Összefogás                  Soós Zoltán               
              Sztg. Mathiász u.19.
Bíróságon bejegyezve!

2./ Egészségügyi-szociális szekció (10 tag) (Vezetője: Pappné Mikos Beáta)
Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub       Bauer Károly

Sztg. Mátyás K u. 16.
Bíróságon bejegyezve!
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Baranyiné Petrovics Ildikó

Sztg. Széll Kálmán tér 11.
Bíróságon bejegyezve!
Tótágas Közalapítvány Lászlóné Király Tünde

Sztg. Kossuth Lajos u.
Bíróságon bejegyezve!
„Harmónia” Egészségvédő Kör Pénzes Tiborné

Sztg Erzsébet u. 6.
Bíróságon nem bejegyzett!
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Plébániai Karitász Soós Margit
Sztg. Széll Kálmán tér 5.

Bíróságon nem bejegyzett!
Diabetes Klub Bartakovics Ferenc

Sztg. Vörösmarty Mihály u 14.
Bíróságon nem bejegyzett!
Ifjú Természetjárók Baráti Köre Szabó Ferencné

Sztg. Kossuth L u.. 2.
Bíróságon nem bejegyzett!
Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány Dr. Gáspár Károly             Sztg. Hunyadi u. 29.
Bíróságon bejegyezve!

            Egészségesebb Jövőért Alapítvány                          Pappné Mikos Beáta
                     Szombathely, Szent F. u. 2. 9700
            Bíróságon bejegyezve!
            Galagonya Szívklub                        Keserűné Becker Idolya
                    Sztg. Hétház. 3/A

3./ Oktatási, művelődési és Ifjúsági szekció (9 tag)    (Vezetője: Károly Andrea )        
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Schreiner Vilmosné

Sztg. Széchenyi u 26.
Bíróságon bejegyezve!
Szentgotthárd Énekegyesület Kardosné Kovács Márta

Sztg. Kossuth Lajos u. 7.
Bíróságon bejegyezve!

Tehetségekért Alapítvány Kocsisné Takács Éva
Sztg. Füzesi u. 7.

Bíróságon bejegyezve!
354 sz. Vajda Ödön Cserkészcsapat Polesznyák László

Sztg. Árpád u. 11.
Bíróságon nem bejegyzett!
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Alapítvány Sztg. Óvodáskorú Gyermekeiért  Kocsisné Bucsi Etelka
Sztg. Kossuth L u. 14.

Bíróságon bejegyezve!
Békefi Antal Népdalkör Szabó Elekné

Sztg. Deák F. u 13.
Bíróságon nem bejegyzett!
Pannon Kapu Kulturális Egyesület Szalainé Kiss Edina

Sztg. Kossuth L u. 7.
Bíróságon bejegyezve!
Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum Horváth Anita

Sztg. Kossuth L.u.7.
Bíróságon nem bejegyzett!

            Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület    Károly Andrea
                        Sztg. Kossuth L u. 7.
            Bíróságon nem bejegyzett!

4./ Sport szekció   (4 tag) (Vezetője:Horváth Piroska)
Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete Kozma Gábor

Sztg. Vörösmarty Mihály u. 11.
Bíróságon bejegyezve!
Szentgotthárdi VSE Somogyi Péter

Sztg. Kossuth Lajos u. 69.
Bíróságon bejegyezve!
Szentgotthárdi Kerékpáros Egyesület 1896    Papp József

                        Sztg. Bethlen u.6.
           Bíróságon bejegyezve!
           Kenguru Tekecsapat                                       Kukor Ferenc
                       Sztg. Dózsa Gy.u.5.           

5./ Közéleti szekció (6 tag) (Vezetője Bartakovics István)
Szentgotthárdért Közalapítvány Molnár Piroska

Sztg. Széll Kálmán tér 2.
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Bíróságon bejegyezve! .
IPA / Internacional Police Associatione/ Sztg.i csoportja

Sztg. Kossuth L. u. 6. Vadász Zsolt
Bíróságon bejegyezve!
Sztg. Közbiztonságáért Alapítvány Horváth Tibor

Sztg. Széll Kálmán tér 11.
Bíróságon bejegyezve!
Polgárőr Egyesület Horváth Tibor

Sztg. Széll Kálmán tér 11.
Bíróságon bejegyezve!
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bartakovics István

Sztg. Tótfalusi u 137.
Bíróságon bejegyezve!
Hármashatár Baráti Kör Schreiner Vilmos
Sztg. Mártirok u. 1.
Bíróságon bejegyezve!

Összesen 34 tagszervezet

SZCIF ELNÖKSÉGE

Elnök: Cziráky László 7o/ 312 3880 sztgpeca@mail.com
Alelnök: Csörnyi Zoltánné 2o/ 457 9436  csornyi@sztgnet.hu
Titkár: Kardosné Kovács Márta 2o/ 949 3640 marta@kmcontrol.t-online.hu
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. március 31-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

I.
Az önkormányzati feladat-ellátás általános értékelése

Az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetési  gazdálkodása  keretében  ellátta  az  önkormányzati  törvény  által  meghatározott  kommunális, 
egészségügyi, szociális, oktatási, közművelődési és igazgatási feladatokat, valamint az SZMSZ-ben meghatározott önként vállalt feladatokat.

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

Az  egészségügyi ellátásban 2 fő házi gyermekorvos és 3 fő háziorvos egész évben 2009. március 1-től további 1 fő háziorvos vállalkozói 
formában (2009. január-február hónapokban 1 fő közalkalmazottként) biztosította az  alapellátást, továbbá a  védőnői szolgálat és a fogászati  
szakellátás működtetését az önkormányzati fenntartású Rendelőintézet keretein belül láttuk el. 

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

A közművelődési feladatokat a Móra Ferenc Városi Könyvtár fenntartásával, valamint közművelődési megállapodás alapján a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület útján láttuk el. 2009. évben is vállalkozási szerződés keretein belül működtettük a Kossuth Filmszínházat.

Szintén megállapodás alapján a Tótágas Közalapítvány útján biztosítottuk a három éven aluli gyermekek bölcsődei ellátását.
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Az Önkormányzat  önként  vállalt  feladatként  végzi  a  középiskolai  oktatást  és  kollégiumi  ellátást  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  intézmény 
fenntartásával. 
További önként vállalt feladat a szakorvosi ellátás, melyet a Rendelőintézet keretein belül biztosított az Önkormányzat.

II. 
Társulási szinten ellátott feladatok

2009.  évben  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  az  alapfokú  oktatás-,  és  nevelés,  valamint  a  szociális  alapellátási feladatokat  társulási  
formában, Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban : Társulás) útján látta el.
A Társulás fenntartása alatt-, és a Társulási megállapodásban rögzített feltétek szerint működött a szentgotthárdi székhelyű és Önkormányzati 
alapítású:
- Játékvár Óvoda, ahol az óvodai nevelést biztosítottuk – az egész kistérség számára hozzáférhetően,
- a Szentgotthárdi  Integrált  Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretein belül láttuk el az alapfokú oktatást, 
alapfokú művészetoktatást – zeneművészeti és képzőművészeti ágon-, valamint gimnáziumi oktatást,
-  a  Városi  Gondozási  Központ  útján  biztosítottuk  a  szociális  információs  szolgáltatást,  a  szociális  étkeztetést,  a  házi  segítségnyújtást,  a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az időskorúak nappali ellátását, valamint az időskorúak átmeneti elhelyezését, ill. gondozását (2009. június 
30-ig), a támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai ellátást,
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül láttuk el a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, valamint az adósságkezelési 
szolgáltatást a rászorulók részére.

Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás intézményfenntartóként  és  szervező  tevékenységével  egyaránt  végzett 
közszolgáltatásokat 2009. évben, mind Szentgotthárd, mind pedig a Kistérség települései számára: 

1. Intézmény fenntartásával látta el 
az oktatás – nevelés területén:
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- az  óvodai  nevelést:  Játékvár  Óvoda  Szentgotthárd,  Kerekerdő  Óvoda  Rönök,  Tapsifüles  Óvoda  Gasztony,  valamint  a 
szentgotthárdi óvodában foglalkoztatott, és a térségben „utazó” logopédus útján a logopédiai ellátást,

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

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

Városi Gondozási Központ Szentgotthárd,
- szociális-,  és  gyermekjóléti  alapellátásként  a  családsegítést  és  gyermekjóléti  szolgáltatást:  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 

Szolgálat Szentgotthárd

2. Szervező tevékenységével biztosította:
- a Rendelőintézet Szentgotthárd irányításával az orvosi ügyeleti ellátást,
- a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban foglalkozatott belső ellenőr útján a belső ellenőrzési tevékenységet
- a Móra Ferenc Városi Könyvtár irányításával a mozgókönyvtári szolgáltatást,
- a Berzsenyi Dániel Főiskola Pedagógiai Szolgáltató Központjával kötött megállapodás útján a nevelési tanácsadást.

2009. évi szervezeti változások a szentgotthárdi székhelyű, és Társulási fenntartású intézmények vonatkozásában

2009. július 1-től a Magyarlak-Csörötnek Óvoda, Általános Iskola intézményi társulás nyolc évfolyamos iskolája, valamint a magyarlaki, ill. 
csörötneki óvodája a Szentgotthárdi Oktatási  Intézmény tagintézményeként működött,  ezen időponttól  Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézmény néven, így az intézmények / tagintézmények közvetlenül a Társulás fenntartása alá kerültek. 
Ugyancsak 2009. július 1-től a rönöki Kerekerdő Óvoda a szentgotthárdi Játékvár Óvoda tagóvodájaként működött. 

A Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal végzi.

Kiemelten fontos Szentgotthárd Város Önkormányzata számára a közszolgáltatások jelentős részének többcélú társulás útján történő ellátása, ill. 
megszervezése, mivel a társulási formában történő feladatellátás az önkormányzat(ok) számára költséghatékonyabb és magasabb színvonalú 
szolgáltatás nyújtását tették lehetővé 2009. évben is. 

A Társulás útján biztosított közszolgáltatások központi finanszírozása 2009. évben a következők szerint alakult:
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Jogcím: Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előir.

Teljesítés Teljesítés 
%

Normatív  állami  támo-
gatás

390.177 401.770 401.770 100

Normatív kötött felh. tám.
ebből:
- kieg.tám. közokt. fel.hoz
-szoc. felk. kieg. tám.
-Tkt kieg.normatíva

3.979
329

114.375

4.058
329

118.691

4.058
329

118.691

100
100
100

Központosított előir.-k 64.862 64.862 100
Összesen: 508.860 589.710 589.710 100

A költségvetési  törvény által  a  társulási  szinten  történő  feladatellátás  normatíva  útján  történő  többletfinanszírozása,  a  társulások szélesebb 
pályázati lehetőségei, valamint az a tény,  hogy a Társulást nem sújtja a jövedelem differenciálódás mérséklése miatt elvonás mindenképpen 
eredményesnek tekinthetjük városunkban a közszolgáltatások finanszírozása szempontjából is a 2009. évet. 

III.
Többéves kihatással járó feladatok

A több éves kihatással járó feladat volt 2009. évben az Élményfürdőhöz vezető út, parkoló építés és kapcsolódó munkái. A beruházás 2007. 
évben kezdődött, 2009. évben 10.232 e/Ft-ot fordítottunk erre a célra. A beruházás teljes összege 222.856 e/Ft-ot tett ki. Az építési munkák 2009. 
évben befejeződtek, a pénzügyi rendezés megtörtént. 

IV.
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

2009. évben az Önkormányzat követett támogatást:
• az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése jogcímen közvetett támogatást nem biztosított;
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• a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése jogcímen közvetett támogatást nem biztosított;
• helyi adónál, gépjárműadónál kedvezmény, mentesség jogcímen közvetett támogatást a nem biztosított; 
• helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség jogcímen közvetett támogatást nem biztosított;
• egyéb jogcímen közvetett támogatást a talajterhelési díj fizetésére nem kötelezett ingatlantulajdonosok esetén az igazolt folyékony hulladék 

elszállításai díj 57 %-ának megfelelő mértékben biztosított az Önkormányzat, amely 2009. évben 692 e/Ft-ot jelentett. Egyéb kedvezményről 
vagy kölcsön elengedésről az Önkormányzat nem rendelkezett.

V.
Pályázati tevékenység és az Európai Uniós források felhasználása

Szentgotthárd Város Önkormányzat 2009. évben is törekedett a pályázati lehetőségek minél szélesebb körben történő kihasználására. 
A 2009.  évi  pályázatokat,  azok jellemzőit,  hazai  és  Európai  Uniós  forrásból  finanszírozott  projekteket  elkülönítetten az alábbi  táblázatban 
mutatjuk be. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott hazai pályázatok

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd-
Máriaújfalui játszótér 
felújítása

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések támogatása 
területi kötöttség nélkül

99/2009 7.142.857,- Ft Támogatás:
4.642.857,- Ft

2.500.000,- Ft

A pályázat pénzügyi elszámolása 
benyújtásra került.

2009-ben a kivitelezés megtörtént. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárdi Kistérség 
közcélú 
foglalkoztatásához anyag- 
és eszközbeszerzése

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések támogatása 
területi kötöttség nélkül

Elnyert 
támogatás:

3.404.754,- Ft

Társulási pályázat Önkormányzati 
részvétellel és koordinálással

Rába árvízi védekezési és 
helyreállítási költségek 
támogatása 
Szentgotthárdon

NYDRFT

Vis maior támogatás 
igénylése 203/2009 18.046.557,-

Igényelt 
támogatás:
12.263.790,-

Megítélt: 
9.393.000,- Ft

5.782.767,-

2009-ben: védekezési költségek: 
4.570.902.-Ft, műszaki szakértő: 

200.000.-Ft út helyreállítás: 650.900.-
FT+Áfa

Befejezési határidő: 2010. június 30.

St. Gotthard Spa & 
Wellness Termálfürdő 
szabadtéri fejlesztése

Önkormányzati 
Minisztérium

2054/2008. (V.9) Korm. 
hat.

300.000.000.- 300.000.000.- 0.-

2009-ben: engedélyes tervezés 
6.350.000.-Ft,

Közbeszerzési díjak: 520.000.-Ft
Eszközbeszerz.:  1.653.670,- Ft.
Projekt befejezés: 2010. jún. 30.

„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 Megvalósítás 2009. évben
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd illegális 
hulladéklerakóinak 
felszámolása

Környezetvédelmi és 
Vizügyi Minisztérium 
2008 évi felhívása az 
illegális 
hulladéklerakók 
felszámolásának 
támogatására

71/2008. sz. 
Képv.test. 

hat.
6.929.056

NYERT.
Támogatás: 

5.000.000,- Ft

1.413.030,-Ft

Természetbeni 
hozzájárulás:
516.026,- Ft

Kiadások 2008-ban fizetve.
A támogatási összeg második részlete 
2,5 millió Ft 2009-ben megérkezett.

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott EU-s pályázatok
CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 

ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 

ivóvízminőség-javítása

KEOP-2009-1.3.0
Ivóvízminőség-javítása 132/2009.

Elszámolható 
költségek – nettó:

1F:1.617.000,-
2F: 29.990.000,-

Támogatás:
1F: 1.374.450,- Ft

2F: 26.991.000,- Ft

1F: 242.550,-
2F: 2.999.000,-

ÁFA (25 %):
1F: 404.250,-

2F: 7.497.500,-

2009-ben pénzügyi teljesítés nem volt, 
az első forduló tervezési díja 2010 

júniusban kerül kifizetésre

Szentgotthárd 
városközponti Liget 

fejlesztése
NYDOP-2009-3.1.1/C 175/2009 55.555.556,- Ft

Támogatás: 
50.000.000,- Ft 5.555.556,-Ft  2009-ben pénzügyi teljesítés nem volt. 

2009-ben került a pályázat benyújtása

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 2009-ben tervezés fizetve: 300.000.-Ft
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VI.
Belső ellenőrzési tevékenység

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

2009. évben a belső ellenőr által lefolytatott munkaterv szerinti ellenőrzések a következők  
voltak:

1. Fenntartó és intézményeik pénzügyi és gazdasági kapcsolatainak vizsgálata

2. A Gondozási központ, a Rendelőintézet feladat ellátási rendszervizsgálata

3. Normatíva ellenőrzés 

4. Közérdekű  adatok  közzétételének  ellenőrzése  Szentgotthárdon,  és  a  kistérség 
intézményeiben:

5. Banki utalások szabályszerűségének vizsgálata a kistérségben

6. Alapító okiratok ellenőrzése az Alsószölnöki Körjegyzőséghez tartozó 
Önkormányzatok intézményeinél, beleértve a körjegyzőséget is

7. A közbeszerzések, valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzése Szentgotthárdon

8. A szentgotthárdi Thermal- fürdő ellenőrzése

9. Felügyeleti ellenőrzés a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben

10. Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése Szentgotthárd Városban

11. A FEUVE rendszer ellenőrzése

12.  A bérleti díjak ellenőrzése a SZOI-ban

13. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fluktuáció vizsgálata

14.  A Gasztonyi Sport és Kulturális egyesület vizsgálata:

15. A Magyarlaki óvoda felújítására nyert pályázat elszámolásának ellenőrzése

16. Rönök község gazdasági ellenőrzése

VII.
FEUVE

 (Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés)
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2009.  évben  a  FEUVE  szabályzatnak  és  egyéb  belső  szabályzatainknak  megfelelően  a 
kötelezettségvállalás,  utalványozás,  ellenjegyzés  érvényesítés  folyamatai  dokumentáltak, 
ellenőrzöttek voltak. 
Egész évben működtettük a Képviselő-testület 10/2009. sz. határozata által  előírt kontroll-
rendszert. Negyedévente egyeztettünk az intézményvezetőkkel a kontroll-rendszerben előírt 
témákban, kiemelve a FEUVE működését, működtetését és annak tapasztalatait.

Az intézményvezetők az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. Korm. rendelet 
23. sz. melléklete szerinti nyilatkozataikat,  a FEUVE rendszer működtetésére vonatkozóan 
szöveges  beszámolójukhoz  benyújtották  a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodájához. 
(Hivatkozott nyilatkozatokat nem csatoljuk az előterjesztéshez, azokat a Pénzügyi Irodán meg 
lehet tekinteni.)

Az éves gazdálkodást általánosan a következők jellemezték:

A központi  támogatás  egy  részének  elvonása  és  a  reálértéken  egyre  csökkenő  központi 
finanszírozás, a jelentősen lecsökkent helyi adó bevételek miatt rendkívül visszaszorított volt 
a gazdálkodás, elsősorban a működés finanszírozását tudtuk biztosítani.
Intézményeinkben  biztosítva  volt  a  személyi  és  a  legalapvetőbb  működési  kiadásokhoz 
szükséges fedezet.
Beruházások és felújítások 2009. évben szinte kizárólag pályázati forrásból valósultak meg.

Működési bevételi tervezetünket 103,3 %-ra, felhalmozási bevétel tervezetünket 89,7 %-ra 
teljesítettük.
Az év folyamán 245.619 e/Ft folyószámla hitelt vettünk fel.

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

VIII.
Bevételi források és azok teljesítése

Költségvetés eredeti előirányzata: 2.243.514 e/Ft
Költségvetés módosított előirányzata: 2.351.620 e/Ft
Teljesítés (függő-, átfutó-,  kiegyenlítő  
bevétel nélkül)             2.331.631 e/Ft
Teljesítés % (függő-, átfutó-,  kiegyenlítő  
bevétel nélkül)        99,1 %

Központilag szabályozott bevételek:

Jogcím: Eredeti elői. (e/Ft) Mód.  előir.(e/Ft) Teljesítés (e/Ft) Teljesítés %
Normatív állami támogatás 248.964 248.964 248.964 100,0
Központosított előir.-k 1.712 45.311 45.311 100,0
Normatív kötött felh. tám.
   Ktgv. tv. szerint
   Tervezhető támogatás

740
86.119

740
63.382

740
63.382

100,0
100,0
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Fejlesztési célú támogatás - 8.400 8.400 100,0
Vis maior támogatás - 9.393 9.393
Összesen: 337.535 376.190 376.190 100,0
SZJA helyben maradó r. 113.145 113.145 113.145 100,0
Jöv. diff. miatti elvonás -13.614 -35.396 -35.396 100,0
Összesen (tényleges bev.): 437.066 453.939 453.939 100,0

A központilag szabályozott bevételek a költségvetés bevételeinek 19,5 %-át jelentették
Normatív állami hozzájárulás és a kötött felhasználású előirányzatok elszámolása a tényleges 
feladatmutatók  szerint  megtörtént,  járandóságunk  6.314  e/Ft.  Jövedelem-differenciálódás 
mérséklése  címén  748  e/Ft  illeti  meg  az  önkormányzatot.  A  2009.  évi  központi 
járulékcsökkenés következtében az önkormányzatnál keletkezett járulék megtakarítás miatti 
visszafizetési kötelezettség 1.539 e/Ft.

Központosított előirányzatból a költségvetési törvénynek megfelelően igénylés, ill. pályázat 
alapján,  az  alábbi  jogcímeken  részesült  az  önkormányzat  összesen  45.310.827,-  Ft 
támogatásban:

Központosított előirányzat: Teljesítés (Ft)
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 1.380.836
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok  tám. 2.273.051
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő tám. 486.000
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolatódó kiadások támogatása 5.471.248
2008. évi jöv.diff. mérséklésnél beszámítással érintett önk. tám. 5.694.143
Települési Önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi útjainak felújítása tám 9.000.000
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.375.232
Közoktatás fejlesztési célok támogatása 4.217.000
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása 1.074.480
Bérpolitikai intézkedések támogatása 13.873.837
Új Tudás Műveltségi Program keretében pedagógusok anyagi ösztönzésének tám 465.000
Összesen: 45.310.827

További központi támogatások:
Helyi  Önkormányzatok  fejlesztési  feladatainak  támogatása  címén  8.400.000,-  Ft 
támogatásban részesült az Önkormányzat, céljellegű decentralizált támogatásként – játszótér 
felújítások.
A Vis  Maior  tartalékból  9.393  e/Ft-ban  részesült  az  Önkormányzat  –  Rába  árvízi  károk 
enyhítése.

Jövedelem-differenciálódás miatti elvonás:
Az  önkormányzatok  a  jövedelem-differenciálódás  mérséklése  címén  elvonásra  tervezett 
előirányzat 13.614 e/Ft volt, a módosított előirányzat 35.396 e/Ft, a tényleges elvonás 35.396 
e/Ft.

Működési bevételek:
Intézményi működési bevételek:  141.697 e/Ft
A bevételek jelentős részét  az élelmezést nyújtó intézmények 
térítési díj bevételéből, helységek bérbeadásából, ill. a Hivatalhoz
tartozó szakfeladatokon levő bevételek, valamint  a nem lakás 
célú helyiségek bérleti díja jelenti.
A bevételi teljesítés 121,1 %.
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Önkormányzatok sajátos működési bevétele:   765.324 e/Ft
Helyi adók:
Kommunális adó:        8.597 e/Ft
Idegenforgalmi adó:                 6.642 e/Ft
A (módosított előirányzathoz képest) a teljesítés 100,5 %.
Iparűzési adó:             621.177 e/Ft
A teljesítés (módosított előirányzathoz képest) 100,0 %.   

Bírságok, pótlékok:     1.238 e/Ft
Talajterhelési díj:                                           962 e/Ft
Építésügyi bírság:     6.885 e/Ft

Átengedett központi adók:  
SZJA helyben maradó része 113.145 e/Ft
Jövedelemkülönbség mérséklése            -  35.396 e/Ft
Gépjárműadó (a bev. telj. 93,5 %.):                  42.074 e/Ft

Támogatások: 376.190 e/Ft
Az önkormányzat központi forrásból származó
normatív módon igényelt és normatív kötött
felhasználású támogatásokat teljes egészében 
megkapta. A normatív támogatásoknál az
Önkormányzatot még 6.314 e/Ft illeti meg.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel: 220.095 e/Ft
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.           192.842 e/Ft
melyből ingatlan értékesítés bevétele 192.156 e/Ft.
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétele 27.203 e/Ft
Önkormányzati lakásértékesítésből 7.368 e/Ft 
bevétel származott, lakótelek, értékesítésből 
6.114 e/Ft, ami  a tervezett bevétel 61,1 %-a,
önkorm.vagyon üzemelt.-, koncesszióból származó
bevétele 13.721 e/Ft. 

Pénzügyi befektetések bevételei:      50 e/Ft
Az önkormányzati részvétellel működő
vállalkozások osztalékfizetése.  

Támogatás értékű bevétel: 180.409 e/Ft
Támogatás értékű működési bevétel: 163.507 e/Ft
Társadalombiztosítási alaptól egészségügyi
alap-, és betegellátás finanszírozására tervezett
előirányzat, bev.                          115.990 e/Ft
Önkormányzatoktól      2.879 e/Ft
Önkormányzatoktól Kisebbségi Önk.         688 e/Ft
Önkormányzatoktól III. Béla SZKI       2.004 e/Ft
Önkormányzatoktól Részintézm.       1.614 e/Ft
Országos Kisebbségi Önkorm.któl          565 e/Ft
Többcélú Kistérs. Társ. Munkacsop.       20.129 e/Ft
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Többcélú Kistérs. Társ. Könyvtári fin.      6.223 e/Ft
Elkülönített állami pénzal.tól         886 e/Ft
Elkülönített állami pénzal.tól III. Béla Sz.       3.116 e/Ft
Fejezeti kez. előirányzattól       6.503 e/Ft
Fejezeti kez. előirányzattól Részint.          316 e/Ft
Központi köv.i szervtől       2.562 e/Ft
Központi köv.i szervtől Részint.            32 e/Ft

Támogatás értékű felhalm.bevétel:      8.867 e/Ft
Fejezeti kez. előirányzattól       1.991 e/Ft
Fejezeti kez. előirányzattól Részint.          205 e/Ft
Önkorm.i ktgvet.szervtől       6.446 e/Ft
Országos Kisebbs.Önk.tól (Német)          225 e/Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök:   57.012 e/Ft

Működési célú pénze. átv. államh.kívülről    37.213 e/Ft
EU költségvetésből    23.732 e/Ft
EU költségvetésből Részint.         942 e/Ft
Non.-profit szerv.től Polg.Hiv.         660 e/Ft
Non-profit szerv.től Szlovén K.Önk.         234 e/Ft
Non-profit szerv.től Részint.         130 e/Ft
Non-profit szerv.től III. Béla SZKI           10 e/Ft
Vállalkozástól         403 e/Ft
Vállalkozástól III. Béla SZKI.    11.102 e/Ft

Felhalmozási célú pénze. átv. államh. kívülről    19.799 e/Ft
Háztartásoktól      1.114 e/Ft
EU költségvetésből Részint.      1.162 e/Ft
Vállalkozásoktól      1.809 e/Ft
Vállalkozásoktól III. Béla SzKI    15.714 e/Ft

Támogatási kölcsönök visszatérítése:  300.030 e/Ft
Felhalm.c.tám. visszat. (dolg. munk.kölcsön)           30 e/Ft
Belföldi értékpapír  300.000 e/Ft

Hitelek:      245.619 e/Ft
Működési célú                 245.619 e/Ft
Felhalm. hitel              0 e/Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel:        45.255 e/Ft
Működési pénzmaradvány     22.404 e/Ft
Felhalmozási pénzmaradvány     22.851 e/Ft

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel:                     - 2.892e/Ft

IX.
Kiadások alakulása
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Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés %
Összes kiadás 2.243.514 2.351.620 1.972.104 83,9
Összes kiadásból:
- működési kiadások össz. 1.567.517 1.697.653 1.651.963 97,3
Megoszlási arány 69,9 72,2 83,8 -
Felhalmozási kiadások össz. 675.997 653.967 320.141 49,0
Megoszlási arány 30,1 27,8 16,2

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

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés %
Működési kiadás 1.336.231 1.479.125 1.437.740 97,2
Működési kiadásból:
-személyi juttatás
-munkaadót terhelő járulék

418.579
141.024

440.965
135.634

434.591
129.263

98,6
95,3

Személyi jutt. + munkaadót 
terh. jár. megoszlás % 41,9 39,0 39,2 -
Dologi kiadás 342.712 481.133 461.071 95,8
Dologi kiadás megoszlás % 25,6 32,5 32,1
Ellátottak pénzbeni jutt. 1.225 2.987 2.987 100,0
Ellátottak pénzbeni jutt. 
megoszlás % 0,1 0,2 0,2 -
Spec. célú támogatás 432.691 418.406 409.828 97,9
Spec. célú tám. megoszl. % 32,4 28,3 28,5 -

Az önkormányzati  költségvetés összkiadásainak teljesítése 84,4 %, ezen belül a működési 
kiadások teljesítése 97,3 %.

A kiadások  teljesítése  az  év  folyamán  megvalósított  jelentősebb  feladatok  tevékenységi 
körönként – a teljesség igénye nélkül – a következők szerint alakultak:

Városüzemeltetési, kommunális tevékenység:
E feladatok jelentős részét szolgáltató vállalkozások végzik, Önkormányzati Közszolgáltató 
Vállalat, az E-On Rt., MÜLLEX Kft., Vas Megyei Temetkezési Vállalat.

Kisegítő mezőgazdasági feladat, parkfenntartás:  15.609 e/Ft
A Közszolgáltató Vállalat szerződés alapján végezte 
a város közterületeinek parkosítási feladatait.
Itt kerültek elszámolásra a virágosítás kiadásai, 
önkormányzati területek kaszálása, bozótirtások.

Állategészségügyi feladatok:       508  e/Ft
Az elhullott állatok elszállítása, a Kutyabarátok Egyesületének 
megállapodás alapján fizetett összeg ( ebek befogása stb.)
került elszámolásra ezen szakfeladaton.

Erdőgazdálkodási feladatok:     1.773 e/Ft
Önkormányzati föld-, és erdőterületek kezelésével
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kapcsolatos kiadások.

Közutak, hidak üzemeltetése:      8.829 e/Ft
Útjavítások, kátyúzások, burkolatfestés, 
tábla készítés.

Vízkárelhárítás:    12.756 e/Ft
Itt kerültek elszámolásra árkolási munkák, 
csapadékcsatorna karbantartása, átereszek lerakása,
csatorna mosatás, vízkészlet járulék.

Város és községgazdálkodás:   29.438 e/Ft
Ezen szakfeladaton került elszámolásra a közterület-felügyelők,
a  Hársas-tóhoz kapcsolódó kiadások, valamint a közcélú 
foglalkoztatás kiadásai, ingatlangazdálkodással kapcsolatos
kiadások, engedélyek díjai, karácsonyi díszkivilágítás,
ipartelep karbantartása stb.

Fürdő és strand:       720 e/Ft
A termálkút vízkészlet-járuléka, a diákok uszodahasználatára
fizetett összeg, a strand közüzemi alapdíjai kerültek elszámolásra
ezen a szakfeladaton.

Közvilágítás:  29.300 e/Ft

Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység:  17.144 e/Ft
A közterületek tisztítását, hó eltakarítást, törmelék-
lerakó-telep üzemeltetését a Közszolgáltató Vállalt,
a szilárd hulladék szállítását a MÜLLEX Kft.  végezte.

Temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatás:   3.461 e/Ft
A temető fenntartásához a Vas Megyei Temetkezési
Vállalattal kötött megállapodás alapján fizetett összeg, 
városrészi temetőkben elvégzett feladatok.

Önkormányzati igazgatási tevékenység:  291.853 e/Ft
Itt került elszámolásra az igazgatási feladatok ellátása,
a Hivatali dolgozók és a képviselők személyi juttatása és járulékai, 
valamint az épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyonbiztosítások,
a bankköltségek, hitel kamatok és az adminisztrációs 
költségek.

Polgári védelmi tevékenység:                   147 e/Ft
A város polgári védelmi feladatainak dologi kiadásai.

Önkormányzatok elszámolásai:     2.104 e/Ft
Az előző évi állami támogatás elvonás is itt került elszámolásra.
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EU parlamenti választások kiadásai:     2.422 e/Ft

Máshová nem sorolt kulturális tevékenység:     1.005 e/Ft
E szakfeladatról biztosítottuk pl. a Jogi Bizottság keretét, 
a kitüntetettek anyagi elismerését.

Verseny és élsport, diáksport, szabadidősport:    7.423 e/Ft
A sportkoncepció szerinti sportalap: a különböző 
sportegyesületi támogatásokat, a szabadidősportra és 
a sporttelep fenntartására felhasznált összegeket tartalmazza.

Pannon Kapu Egyesület támogatása   28.157 e/Ft
Mozi támogatása        850 e/Ft

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása:   12.961 e/Ft
Az önkormányzat által bérbe adott helyiségek
üzemeltetési (fűtés, világítás, telefon, közös ktg.),
a bérbeadás bevételéhez kapcsolódó ÁFA befizetés
kiadásai. 

Egészségügyi és Szociális ellátás: 20.015 e/Ft
A Tótágas Közalapítvány részére a Bölcsőde
működtetéséhez nyújtott önkormányzati támogatás.

Segélyek 87.182 e/Ft

Intézmények takarítása, karbantartása: 61.823 e/Ft
A Közszolgáltató Vállalat megállapodás alapján
végzi az önkormányzati intézmények takarítását, 
karbantartását, ezen költségek szerepelnek  itt.

Gotthárd-Therm tagi kölcsön 72.135 e/Ft
Fürdő kis-értékű eszközbeszerzés      712 e/Ft

Az  önkormányzat  valamennyi  intézményétől,  valamint  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alatt álló, de a szentgotthárdi önkormányzat által 
alapított intézményektől a 2009. évi gazdálkodásról értékelést, elemzést kértünk, az általunk 
megadott  szempontok  alapján.  Az  egyes  intézmények  által  beküldött  beszámolók  az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képezik.

Az Önkormányzati beruházások alakulása  2009. évben

Az Önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásai:  208.425 e/Ft

Jelentősebb beruházások:
Élményfürdőhöz vezető  út (István K.u.) -, parkoló építése    10.232 e/Ft
Tervezési feladatok      3.973 e/Ft
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Játszótér felújítás – Máriaújfalu      6.505 e/Ft
Fürdő fejlesztési támogatás – tervezés      7.292 e/Ft

Az önkormányzat intézményei 23.573 e/Ft összegben valósítottak meg beruházást, amelyek 
közül a legjelentősebb:
III. Béla Szakképző Iskola    20.113 e/Ft
 (oktatáshoz szükséges eszközbeszerzések, fejlesztések)
Polgármesteri Hivatal – közcélú foglalkozatás eszköbesz.      1.295 e/Ft

Felújítások:    20.080 e/Ft
Jelentősebb felújítások:
Önkormányzati lakások felújítása     2.444 e/Ft
Hársas-tó sétaútvonal kialakítás     3.983 e/Ft
III. Béla Szakképző szakkönyvtár, szaktanterem kial.     9.613 e/Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Barokk templom tető-felújítás     3.564 e/Ft

X.
Értékpapírok, részvények

 és hitelműveletek-, hitelállomány alakulása

Az önkormányzat részesedése nem pénzügyi vállalkozásokban 631.902 e/Ft.

Értékvesztést  39.327 e/Ft összegben számoltunk el az alábbiak szerint:
Ipari Park Kft. 16.049 e/Ft,
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2.020 e/Ft
Kaszagyár 20.200 e/Ft,
Bábolna 1.058 e/Ft.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának hitelállománya a következők szerint  alakult  2009.  
évben:

adatok ezer forintban
Hitelcél Hitelt folyósító 

pénzintézet
Hitelfelvétel 

éve
Hitelfelvétel 

összege
2009. 
évben 

letörlesztett

Megjegyzés

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

MFB. 2004. 30.544 3.055 Hitel lejárata: 2016. év
Tőketörlesztés 
2009.12.31-ig:  9.165 
e/Ft.

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

OTP Bank 2008. 59.463 59.463
Hitel  lejárata  2009.  év 
volt.
A  hitel  letörlesztésre 
került

Burkolat-felújítás 
(2008.),  illegális 
hulladéklerakó 
felszámolás,  ját-
szóterek  felújítása 
rövid lejáratú hitel 

OTP Bank 2008. 37.022 37.022
Hitel  lejárata  2009.  év 
volt.
A  hitel  letörlesztésre 
került.
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állami  támogatás 
megelőlegezésére 
és saját erő finan-
szírozására
Folyószámlahitel OTP Bank. 2008.

2009.
297.357
245.619

297.357 Hitel  lejárata:  2010. 
május 31.

 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2009.  évi  adósságot  keletkeztető 
kötelezettségvállalásának  felső  határa  (hitelképességi  korlát  -  Ötv.  88.§  (2)  bek.  szerint) 
202.682 e/Ft.

Jelentős eredménynek tekinthetjük,  hogy az Arany János Általános Iskola villamoshálózat 
felújításának  hitelén  kívül  2009.  december  31-én  az  Önkormányzat  csak  a  működés 
finanszírozásához szükséges folyószámla hitellel rendelkezett.

XI.
Az önkormányzat vagyonának alakulása,

a vagyon változása

Az Önkormányzat vagyonának alakulását az alábbi összefoglaló táblázatban szemléltetjük. A 
táblázat szerint az előző évhez viszonyítva az eszközök és források állományának változása 
nettó: 96.650 e/Ft - csökkenés.
A beruházások növekedését tőkeváltozásként rögzítettük.

A forrásváltozások közül kiemeljük, hogy:
- a rövid lejáratú kötelezettségek állománya csökkent 251.614 e/Ft-tal.

Mérleg adatok 2009. év Nyitó állomány Záró állomány Változás
növekedés             csökkenés

Eszközök:
1Vagyoni értékű jogok 630 762 132
2..Szellemi termékek 8.708 6.096 2.612
3.Ingatlanok 5.175.187 5.154.072 21.115
4.Gépek, berendezések 100.407 87.039 13.368
5.Járművek 1.334 534 800
6.Beruházások 136.434 41.320 95.114
7. Beruházásra adott előlegek 0 0
8.Tárgyi  eszk.  és  imm.  javak 
összesen (1+2+…+7) 5.422.700 5.289.823 132.877
9.Befektetett pü.i eszközök 608.239 596.897 11.342
10.Üzemeltetésre átadott eszk. 1.129.408 1.083.728 45.680
11.Befek.t eszk. össz.(8+9+10) 7.160.347 6.970.448 189899
12.Készletek 0 0
13.Követelések 21.190 105.421 84.231
14. Értékpapírok 300.000 0 300.000
15.Pénzeszközök 67.523 364.970 297.447
16.Egyéb aktív pü.i elsz. 6.347 17.918 11.571
17.  Forgóeszközök  összesen: 
(12+13+14+15+16) 395.060 488.309 93.249
18.Eszk. mindössz. (11+17) 7.555.407 7.458.757 96.650
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Források:
1.Induló tőke: 600.420 600.420
2.Tőkeváltozás 6.298.150 6.147.801 150.349
3.Saját tőke (1+2) 6.898.570 6.748.221 150.349
4.Tartalék 38.851 353.123 314.272
5.Hosszú lejáratú köt. 22.554 18.849 3.705
6.Rövid lejáratú köt. 560.413 308.799 251.614
7.Egyéb passzív pü.i elsz. 35.019 29.765 5.254
8.Kötelezettségek össz.(5+6+7) 617.986 357.413 260.573
9.Források összesen 7.555.407 7.458.757 96.650

XII.
Pénzmaradvány elszámolása

A pénzmaradvány elszámolását elvégeztük a Hivatalnál és az intézmények vonatkozásában.
Az Önkormányzat pénzmaradványa 2009. évben: 358.554.e/Ft.

A pénzmaradvány az alábbiak szerint alakult:

Felhalmozási pénzmaradvány: 318.750 e/Ft
Működési pénzmaradvány:   39.804 e/Ft

Összes pénzmaradvány: 358.554 e/Ft

Költségvetési pénzmaradvány
2010. évi költségvetésben tervezve 299.108 e/Ft, ebből

felhalmozási pénzmaradvány: 296.886 e/Ft
működési pénzmaradvány:     2.222 e/Ft

Felhasználható pénzmaradvány:    59.446 e/Ft, ebből
felhalmozási pénzmaradvány:    21.864 e/Ft
működési pénzmaradvány:    37.582 e/Ft

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

Az önkormányzat  pénzmaradvány elszámolásánál  normatív állami  támogatás  címén 6.314 
e/Ft, a jövedelem-differenciálás mérséklése címén 748 e/Ft illeti meg az önkormányzatot.  A 
2009. évi központi járulékcsökkenés következtében az önkormányzatnál keletkezett járulék 
megtakarítás miatti visszafizetési kötelezettség 1.539 e/Ft.

Összességében  megállapítható,  hogy  a  2009.  év  rendkívül  nehéz  volt  az  Önkormányzat 
gazdálkodása szempontjából. 
Eredményesnek tekinthető az Önkormányzat és az intézmények, ill. közülük kiemelten a III. 
Béla Szakképző Iskola pályázati munkája, melyek során olyan plusz forrásokhoz juthattunk, 
ill. juthatott az intézmény, amelyek fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre adtak lehetőséget. 
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Az  Önkormányzat  egyre  nehezebb  költségvetési  helyzetében  a  jövőben  is  a  pályázati 
lehetőségek kihasználására különös figyelmet kell fordítani, hisz saját erőből fejlesztéseket 
megvalósítani nincs lehetőségünk.
Jelentős eredménynek tekintjük a 2009. évben egyrészt, hogy hitelállományunkat jelentősen 
csökkentettük, hiteleinkből adódó fizetési kötelezettségeinket teljesíteni tudtuk, továbbá, hogy 
a korábbi évekről áthozott folyószámlahitelünket sikerült 51.738 e/Ft-tal csökkentenünk.
A közszolgáltatások társulási szinten történő biztosítása, ill. megszervezése jó színvonalon, 
zökkenő mentesen valósult meg 2009. évben. 

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

Szentgotthárd, 2010. március 23.

Viniczay Tibor 
  Polgármesterh.

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott intézmények szöveges 
beszámolói

1.) III. Béla Szakképző Iskola

I. Az intézményi feladatellátás általános értékelése

Az iskola igyekezett gazdálkodását úgy alakítani, hogy az Alapító Okiratában, Pedagógiai 
és Szakmai Programjában meghatározott feladatok minél színvonalasan teljesüljenek.

Fő feladatok:
• szakközépiskolai képzés /nappali tagozat/ : érettségi- és szakmai vizsgára való felkészítés;
• szakiskolai képzés /nappali tagozat /: szakmai vizsgáztatás;
• kollégiumi ellátás
• felnőttképzés: továbbképzés, átképzés, szakmai vizsgáztatás;
• az oktatás személyi és tárgyi feltételrendszerének biztosítása;
• nemzetközi kapcsolatok ápolása;
• esti tagozatos gimnáziumi képzés /együttműködési megállapodás alapján/
• részvétel a város kulturális életében

Jellemzők:
A 2009-es esztendőben is a szakközépiskolai képzés dominált a munka szervezése, végzése 
során / A nappali tagozatos tanulók 2/3 része az érettségire épülő szakképzésben vett részt/. 

Szám szerint (ld. 1-2.sz.mell): 
A tanulólétszám a 2008. évihez képest emelkedett: kb. 10 %-kal. A diákok 2/3 része fiú, 
1/3 része leány. 
Korosztály: 15 évestől 22 évesig. 

 Szakközépiskolai tagozaton tanult:      356 fő
 Szakiskolai 9-10 évf.                            169   fő 
 Összesen:                                             525  fő
  Kollégista                                              47  fő

                                  Mindösszesen:              572 fő

 Átlagos osztálylétszám:                         ≈27   fő

A legnépszerűbb szakirány a vendéglátás-idegenforgalom. 
Egyre  nagyobb  az  igény  a  felnőttképzésre. E  terület  legalább  olyan  szakértelmet  és 
feltételrendszert  kíván  meg,  mint  a  nappali  tagozatos.  Értendő  ez  alatt  irányítás, 
adminisztráció, infrastruktúra, stb.. 
Többféle elvárást kell szinkronba hozni, hogy megfelelő szakmai továbbképzést, ill. átképzést 
lehessen nyújtani / hallgatói, gazdasági, ill. munkaügyi/.
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Gondot okoz,  hogy a főállású dolgozóknak túlmunkában kell  ellátniuk e feladatokat,  igaz 
plusz  díjazásért,  de  gyakran  érezhető,  hogy  egy  egész  napos  tanítást  követően  nagyon 
fáradtak. 
Egy-egy csoport képzési költségének 30 % -a az, ami tiszta bevételként eszközbeszerzésre, s 
egyéb dologi költségekre fordítható.
A nappali tagozatos szakmai képzést segítik és anyagilag is támogatják a helyi és a környező 
vállalkozások, bár érezhetően szűkebben, hiszen az ő lehetőségeik is korlátozottabbak lettek, 
ill. a munkahelyek sorozatos megszűnése a szakképzési alap csökkenését is jelenti.
A tanításhoz szükséges tárgyi és személyi feltételrendszer pályázati támogatásból és saját 
önrészből biztosítottuk. Minimális nagyságrendben önkormányzati forrásból (szakmai 
gyakorlathoz anyagigény, ill. munkaruha, stb.). 
A nemzetközi kapcsolatok két fő szempontból fontosak:
1, Szakmai együttműködés és tapasztalatcsere / pl. tanulók külföldi gyakorlata /;
2, Közös pályázatok útján uniós pénzek megszerzése különböző projektek útján;
A legeredményesebb együttműködő partnerek:   a muraszombati  gépészeti,  informatikai  és 
könnyűipari  szakközép-  és  szakiskola;  ezen  kívül  két  ausztriai  középiskola,  valamint  egy 
németországi középiskola.
Mindegyik esetében már régen túljutottunk a kölcsönös udvariassági látogatásokon, sikeres 
közös projekteken dolgozunk.  

Összegezve:
A  2009-es  esztendőt  eredményes  és  sikeres  évnek  könyvelhető  el.  Ezt  segítette  a 
polgármesteri hivatal, s nagy többségükben a képviselőtestület tagjai is.
Az iskola dolgozói is, túlnyomó részben, lelkesedéssel végezték munkájukat. Támogatták a 
feladatok megoldását a szülők, a diákság, valamint a helyi vállalkozói szféra is. 

• Az  iskola  tanulói  gyakorlataikon  az  intézmény  karbantartási  szükségleteinek  egy 
részét megoldották.

• Nagy  segítséget  jelentett  a  közcélú  foglalkoztatás.  A  3  fő  (oktatástechnológus, 
karbantartó, udvari munkás) folyamatos napi problémákat oldott meg.

Úgy teljes egy beszámoló, ha a nehézségekről és a hiányosságokról is szól. Ezekről néhány 
pontban:

• Az alacsony mértékű önkormányzati anyagi támogatás maga után vonja, hogy az csak 
a minimálisan kötelező órák finanszírozására elegendő.

• Függetlenül attól, hogy szakképző iskola vagyunk, legalább egy vagy két kulturális, 
művészeti csoport működtetését fel kellene vállalni. Igény lenne rá. Sajnos, 2009-ben 
sem sikerült erre forrást találnunk.

• Ugyancsak fontos lenne a  tehetséggondozás-és  felzárkóztatás.  Sajnos,  erre  sem jut 
anyagi erőforrás.

• Túl  magas  a  TÁVHŐ  estében  a  készenléti  díj,  s  egyáltalában  a  fűtési  költség. 
Valamilyen más megoldást kellene erre találni.

      E problémát már évek óta folyamatosan jelezzük.
• A kollégium felújítására, tanszálló-diákszálló kialítására két pályázaton is indultunk. 

Sajnos, egyelőre nem nyertek a pályázatok.
      Minden további lehetőséget – a teljes felújítás céljából - meg kell   
      ragadnunk: együtt a fenntartóval.
• Sajnos,  az  iskola  karbantartása,  felújítására  nem  jutott  pénze  a  Közszolgáltató 

Vállalatnak. Minimális karbantartási feladatokat látott csak el.   

294/199



BEVÉTELEK ALAKULÁSA
Tanfolyami  bevételeink  kedvezően  alakultak  a  tervezetthez  képest,  8.244  Ft-tal  több 

realizálódott.  Ez  egy  kiszámíthatatlan  forrás  a  tervezésnél,  mivel   a  Munkaügyi 
Központok kiírása nem mindig találkozik az igényekkel,  illetve a mi lehetőségeinkkel. 
2009. évben a többletbevétel pályázaton elnyert tanfolyamok szervezéséből keletkezett. 

Továbbszámlázott  szolgáltatás  308  Ft-os  túlteljesítése  a  tanfolyam  iskolán  kívüli 
megtartása miatt merült fel.

 Bérleti díjak bevétele a tervezett szinten alakult, ami tanfolyami terembérletből, illetve a 
kollégium szabad kapacitásának kihasználásából tevődik össze.

Intézményi ellátási díjak tervezése 85 Ft-tal maradt el a teljesítéstől. 
     Kiszámlázott  termékek és  szolgáltatások  ÁFA vonzata  852 Ft-tal  több,  mivel  olyan 
tanfolyamaink is voltak, melyek ÁFA kötelesek.

A kamatbevétel 1.186 Ft-tal meghaladta a tervezett mértéket.  
Az év folyamán szakképzési hozzájárulás címén a támogatás 11.935 eFt volt  az előző 

évekhez képest csökkent, ennek oka egyrészt a munkahelyek létszámcsökkenése. 
Pályázati bevételek:
- Munkaügyi Központ bértámogatása elkülönített alaptól 421 eFt

- Szociális és Munkaügyi Minisztérium
   Középfokú nevelési-oktatási intézmények számára                          613,8 eFt 
   egészségfejlesztés-drogmegelőzési tevékenység támogatása 
                                                                      
- Országos Szlovén Önkormányzat
   Szlovén nyelvet tanulók és oktatók elismerése                                  101 eFt

-  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
    Vállalkozói és/vagy a pénzügyi ismeretek általános és 
    középiskolai diákok körében való terjesztésének támogatás          7.200 eFt

Összes pályázaton elnyert összeg         8.335,8 eFt

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A személyi  jellegű  kiadásoknál  a  rendszeres  juttatásoknál  1.299  eFt-tal  maradt  el  a 
teljesítés  a  módosított  előirányzattól,  melynek  oka  1  fő  tartós  betegsége,  illetve  a  sok 
kisgyermekes dolgozó betegszabadsága. A fentiek következtében a túlórára kifizetett összegek 
tekintetében  1.242  eFt  túlfizetés  jelentkezett,  valamint  a  betegszabadság  656  Ft-os 
növekedése.  A 2009. évi koncepcióhoz képest 14.958 eFt lett kevesebb költségvetésünk 
személyi  jellegű  előirányzata.  Ezt  az  étkezési  utalványok  megszüntetésével,  a 
tantárgyfelosztás módosításával tudtuk kompenzálni. 

A dologi kiadásoknál a 2009. évi tervezésnél 21.938 eFt több a teljesítés.  Ennek oka 
egyrészt az alultervezés, másrészt a Szakképzési Törvény változása, mivel a következő év 
dec.31-ig fel kell használni az átvett pénzeszközöket. Jelentős mértékű túllépés mutatkozik az 
energiafelhasználásnál a tervezetthez képest 2.450 eFt-tal .   

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadás az év folyamán  23.281 eFt volt, melyből     
• Szakkönyvtár, szaktanterem kialakítása             9.613 eFt
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• Szoftver vásárlására                503 eFt
• Számítástechnikai eszközök           7.729 eFt
• Fémipari CNC marógép                                     4.680 eFt
• Tankonyhai berendezés    756 eFt

 PÉNZMARADVÁNY

A 2009. évi pénzmaradvány összege 13.456 eFt, mely összegből felhalmozási
- 2008. évi pénzmaradvány szakképzési hozzájárulás                313 eFt 
- tárgyévi szakképzési hozzájárulás                                               9.269 eFt 
működési
- szakképzési hozzájárulás            2.387 eFt
- vállalkozói ismeretek pályázat          1.800 eFt
A fenti összegek határozott célú felhasználása lehetséges csak. 
 
INTÉZMÉNYI VAGYON

Az intézményi vagyon változása összességében 18.215eFt-tal csökkent, melyből befektetett 
eszközök  7.112  eFt-tal,  melynek  oka  az  értékcsökkenés  nagyobb  mértékű  volt,  mint  a 
beszerzések,  forgóeszközök  11.103  eFt-tal,  mely  a  pénzkészlet  jelentős  mértékű 
csökkenéséből adódik.
Folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés:
Az ellenőrzés belső-és külső ellenőrzési nyomvonalakon történik. A hiányosságok javítását 
belső intézkedések sora követi.
Ismételten megjegyezzük, hogy a külső szakmai-és pénzügyi ellenőrzések száma igen nagy, 
gyakran  többszörös  a  párhuzamosság.  A  szakmai-és  gazdálkodási  vezetés  idejét 
nagymértékben lekötik a különböző kimutatások, jelentések készítése. 
Összegezve:
Feladataink ellátását a szűkösen rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználásával 
tudtuk ellátni.

Szentgotthárd, 2010. február 28.

Bedics Sándor                                          Háklárné Cséve Mária 

         igazgató                                                    gazdasági vezető

2.) Rendelőintézet 

A Rendelőintézet Szentgotthárd 2009 évi gazdálkodásának értékelése.

1, Az  intézményi  feladatellátás  értékelése,  kiemelve  a  társulási  szinten  ellátott 
feladatokat.

A Rendelőintézet  2009 évben is  magas színvonalon látta  el  az  Alapító  Okiratban  
meghatározott  feladatait.  Az OEP és az ÁNTSZ felügyelete alatt végezte gyógyító, 

prevenciós, szűrési, gondozói munkáját.

294/201



2008 évben 60 104 volt a  járóbeteg szakrendelésen ellátott esetek száma, 2009 évben 
4, 4 % - kal több, 62 802.

Ezzel szemben az önkormányzati támogatás 36, 6 % -kal, s intézmény jóváhagyott 
költségvetése a 2008 évi kerethez viszonyítva 29 189 Ft-tal kevesebb.

A 2009.  április  hónaptól  bevezetett  új  TB  finanszírozási  szabályok  kedvezőtlenül 
érintették intézményünket. A TB bevétel 10 millió forinttal maradt el a tervezettől.

Az  intézmény  zavartalan  működéséhez  fegyelmezett,  takarékos  gazdálkodásra  volt 
szükség.

Segítséget kaptunk a Rendelőintézet alapítványától (5 db HP Laser nyomtató, 1 db 
fizikoterápiás műszer), a gyógyszercégektől (reagensek, fertőtlenítő szerek), illetve a Német 
Kisebbségi Önkormányzattól (pályázat útján mozgólabor, EKG, defibrillátor beszerzése)

2, Bevételi források és azok teljesítése:

2009 évben tervezett bevételek és kiadások alakulása jogcímenként:

Teljesí- Pénzm.
Módos. tés plusz.

Személyi jutt. 82 174 78 117 4 057
Munkaa. terh. j 25 599 22 919 2 680
Dologi k. 75 567 72 189 3 378

Mük.kiadás Össz. 183 340 173 225 10 115

Függő, átf.kiegy. - 248
Kiadás össz. 183 340 172 977 10 363

Intézm.mük.bev. 21 761 21 015        -     746
Támogatásért.műk.bev. 125 802 116 487 -9 315
 Ebből: Tb.alaptól 125 305 115 990          -   9 315
           Társulástól
           közp.kvi.sz. 0
           fejezettől 0
           önkorm                497                  497             0

0
Műk.c.pe.átv.államh.kivűlről 0 0 0
 Ebből: Nonprofit 0

0
0

Működési bev.össz. 147 563 137 502      - 10 061
Függő,átf.kiegy. 0
Pénzforg.bev.össz. 147563 137 502 - 10 061
Pénzmaradvány 1 901
Bevétel össz. 149 464 139 403 - 10 061
Költségvetési tám. 33 933 33 933

Bevétel mindösszesen 183 397 173 336 - 10 061
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Kiadások alakulása
Az  intézmény  dologi  kiadásai  a  tervezettnek  megfelelően  alakultak,  kivéve  az  ügyelet 
szakfeladatot.
Az ügyeleti kocsi üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárása kétfordulós volt, így csak április 
1- től lehetett szerződést kötni a csökkentett díjjal. Ennek következtében az ügyeleti kocsi 
tényleges kiadása 1 008 Ft-tal meghaladta a tervezett előirányzatot. 
A  szűkös  anyagi  lehetőségeink  miatt  kedvezőbb  szerződéskötésekre  törekedtünk.(vér-, 
veszélyes  hulladékszállítás,  klíma  átalánydíjas  karbantartás,  mosatás  ).  Ezek  a 
szerződésmódosítások 700 000 - Ft megtakarítást eredményeztek.
A 2009  évre  jóváhagyott  költségvetés  csak  a  minimális  működési  kiadásokra  biztosított 
fedezetet 
(közüzemi számlák, gyógyszerek, szakmai anyagok, vásárolt közszolgáltatás) fejlesztésekre, 
vagyongyarapításra nem volt lehetőségünk.

Létszám-, és bérgazdálkodás
Háziorvosi szolgálat 2 fő ( két hónap )
Védőnői szolgálat 5 fő
Iskolafogászat 2 fő
Foglalkozás egészségügy 2 fő
Ügyelet (12 orvos, 11 asszisztens -  megbízási díjjal, ill. vállalkozásban )
Járóbeteg szakellátás           22 fő

2008 november 1-től az I. számú Háziorvosi körzet is intézményünkhöz tartozott, 2 fő 
közalkalmazottal – körzeti ápolónő 8 órában, orvos írnok 4 órában foglalkoztatva. Az orvosi 
feladatokat helyettesítő orvos látta el 2009. április 30-ig. A III sz. háziorvosi körzet

 (Dr.  Aknay  Imre)  2009.  március  1-től  nem  tartozik  intézményünkhöz,  az  orvos 
vállalkozásban viszi tovább a praxist.

A védőnői szakfeladaton két dolgozó munkaviszonya szűnt meg augusztus 31.- én. 
(nyugdíjazás, illetve közös megegyezés) A megüresedett álláshelyeket szeptember 1 –től, és 
november 1-től töltöttük be.

A  járóbeteg  szakellátáson  1  fő  munkaviszonya  szűnt  meg  közös  megegyezéssel 
szeptember 30-án. Az álláshelyet december 1-től töltöttük be.

Az intézményvezetés éves tapasztalatai, szakmai munka, annak eredményei

Intézményi külső auditok.
Az iskolafogászaton  2009.  szeptember  28-án  az  ÁNTSZ végzett  egészségügyi  igazgatási 
ellenőrzést.  A minimumfeltételeknek a  rendelő  megfelelt.  Szakmai  tevékenységet  rendben 
találták.
A területi védőnői körzetek átadása kapcsán az új védőnők munkába lépése után az ÁNTSZ
Kistérségi  vezető  védőnője  végzett  ellenőrzést  2009.  09.  24.-n  és  2009.  11.  09-n.  A 
dokumentációk, nyilvántartások pontosak, naprakészek voltak.
A szakellátáson 2009. október 27- n az Egészségbiztosítási Felügyelet végzett utóellenőrzést a 
2009-ben  online  elküldött  kérdőíves  jelentések  kapcsán.  Az  egészségfejlesztés,  dolgozók 
helyzete, várakozás-betegirányítás, betegbiztonság, minőségügy, betegjogok, terhesgondozás, 
témakörökben elküldött adatok a valóságnak, és az országos adatoknak megfeleltek.
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Az intézmény dologi kiadásairól statisztikai adatjelentést tettünk (229/2006 Kormányrendelet) 
az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet felé 2009. 07. 20. n

Betegellátás
A központi háziorvosi ügyeleten 2009 évben a hétközi ügyeletben 1212 beteg ellátására került 
sor.  (2008-ban 1023) házhoz/helyszínre hívás ebből 336 eset volt (2008-ban 359). A hétvégi 
ügyeleteken  2656  beteg  ellátására  került  sor  (2008-ban  2228)  ebből  518  esetben  hívták 
helyszínre az orvost. (2008-ban 529 esetben) A hétvégeken jelentős volt a betegforgalom.
A szakellátáson.  neurológia és addiktológia gondozás kivételével valamennyi  szakrendelés 
betegforgalma növekedett az előző évihez képest átlagosan 11, 4 %-kal.
Legnagyobb arányú betegforgalom növekedés az urológián (21, 5%) a sebészeten (21. 4 %) a 
fül-orr-gégészeten (20, 4 %) ortopédián (19, 3 %) és a pszichiátria szakrendelésen (18, 3 %) 
volt észlelhető az előző évhez viszonyítva.
A Rendelőintézetben 2009-ben sem az alapellátásban, sem a szakellátásban szakmai, etikai 
vétség nem merült fel.
A  Rendelőintézetben  2009  évben  a  pénzügyi  irodával  együttműködve  a  belső 
kontrollrendszerek  (pénzügyi  irányítási  és  ellenőrzési  rendszerek)  szabályszerűen  és 
hatékonyan működtek.

Szentgotthárd 2010. 03. 15.
Dr. Mesterházy Mária.
Rend. int. vez. főo.

3.) Móra Ferenc Városi Könyvtár

Az intézményi feladatellátás általános értékelése

1. Épület, technika, személyzet

Épület-karbantartás
Megvalósított feladatok:

- fénycsőcseréket, apróbb zárjavításokat végzett a Közszolgáltató Vállalat
- a központi fűtés és a gázkazánok éves karbantartása
- a tűzoltó-készülékek ellenőrzése, cseréje évente kétszer
- a riasztórendszer negyedéves karbantartása
- a számítógépes hálózat havonkénti karbantartása
- a rádiós hálózat karbantartása 

Technika, bútorzat

Technikai (kis értékű) eszközök beszerzése:
- eszközbeszerzés a rádiós hálózat működésének javításához 

Technikai eszközök karbantartása:
- Szikla integrált könyvtári rendszer távkarbantartása, szoftverkövetés
- a számítógéppark eseti karbantartása a központi könyvtárban és fiókkönyvtárakban
- a könyvtáros és olvasói számítógépek memóriabővítése, winchester és 
  processzorcseréje,  
- a pénztárgép éves zárása

Bútorzat:
- bútorbeszerzés a jakabházi fiókkönyvtárba és a központi könyvtári irodába 
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Személyzet

Központi könyvtár
7 fő közalkalmazott könyvtáros (6 felsőfokú, 1 középfokú végzettségű)

3 fő felnőtt olvasószolgálatos és tájékoztató (feldolgozó munkát is végző munkatárs – 
   főiskolai végzettségű, pedagógus diplomával is rendelkező)

1 fő fiókkönyvtáros a négy fiókkönyvtár feladatainak ellátására (középfokú
   végzettségű és szakképesítésű) 
1 fő gyermekkönyvtáros (főiskolai végzettségű, pedagógus diplomával is rendelkező)
1 fő könyvtárvezető (egyetemi végzettségű, pedagógus diplomával is rendelkező)
1 fő módszertanos könyvtáros a kistérségi feladatok ellátására (főiskolai közkönyvtári 
és iskolai könyvtári szakiránnyal) 

1-1 fő határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező közcélú munkás foglalkoztatása
       kisegítőként 2009. április 1. – december 31. között takarítói és kisegítő könyvtáros
       feladatokra
Minden könyvtáros rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges iskolai
végzettséggel és szakképesítéssel.

Változás a személyi állományban:
2008-hoz képest 1 könyvtáros álláshely elvonásra került 2009-ben.

2. Gyűjtemény

A gyűjtemény részei:
Központi könyvtár gyűjteménye

felnőtt részleg (könyvek)
gyermekrészleg (könyvek, folyóiratok, diafilmek)
folyóirat-olvasó (kurrens és kötött folyóiratok)
zeneműtár (könyvek és hangzó dokumentumok) 
médiatár (videófilmek, CD-ROM-ok, DVD-lemezek)
helyismereti különgyűjtemény (könyvek, brosúrák, aprónyomtatványok,
folyóiratok, kéziratok és fényképek)
Európai Uniós Sarok különgyűjteménye
szlovén és német nemzetiségi nyelvű, idegen nyelvi különgyűjtemény

A városrészi fiókhálózatba kihelyezett gyűjtemény
Az ellátórendszeri tagkönyvtárakba kihelyezett letéti állomány (mozgókönyvtári állomány)
Az ellátórendszeri szolgáltatóhelyeken cserélődő könyv- és média-állomány

A dokumentumállomány 2009. december 31-én:
Összes Központi és fiók Mozgókönyvtári

Könyv: 64 213 43 595 18 764
Periodika:   1 854   1 854            -
Hangdokumentum:   3 567   2 784           783
Képdokumentum:   3 308   1 912        1 396
Elektronikus dok.      501     490        11
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Egyéb:        34            34       -
________________________________________________________
Összesen: 71 623 db 50 669 db 20 954 db

Előfizetett hálózati források 2009-ben: 
MNB (Magyar Nemzeti Bibliográfia) a Szikla 21 integrált rendszer adatbázisában
Előfizetett és ajándékba kapott kurrens folyóiratok: 116 cím 222 példány

Az állomány gyarapodása 2009-ben:

Összes Központi és fiók Mozgókönyvtári
_____________________________________________________________
Könyv: 2 570 1 505 1065
Periodika:      52      52 -      
Hangdokumentum:    267      28   239
Képdokumentum:    394      44   350
Elektronikus dok.      17      12       5
_____________________________________________________________
Összesen:   3 300 db 1 641 db 1 659 db

Állománygyarapításra fordított összeg 2009-ben a kifizetett számlák alapján:

Könyv: 3.833 e
Folyóirat: 1.028 e
Hangzó dok.:    653 e
Képdok..:    578 e   
Elektronikus dok.:        6 e
_______________________________________________
Összesen: 6.098 e Ft a kifizetett számlák alapján

Az állománygyarapítás forrásai 2009-ben:

Költségvetésből összesen: 5.537 e Ft
2008. évi mozgókönyvtári normatíva maradványa:    646 e Ft
2009. évi mozgókönyvtári normatíva: 3.111 e Ft
2009. évi önkormányzati forrás: 1.780 e Ft

Érdekeltségnövelő támogatásból:       486 e Ft
Pályázati támogatásból:           75 e Ft
Ajándék:     1.610 e Ft
__________________________________________________
Összesen:  7.708 e Ft

3. Szolgáltatások

Ingyenes szolgáltatások                        
- könyvtárlátogatás                                
- kijelölt gyűjteményrészek használata           

- olvasóterem   
- folyóirat-olvasó     

- közhasznú információk szolgáltatása
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- felvilágosítás a könyvtári szolgáltatásokról
                         

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások
- dokumentumkölcsönzés                               

- könyv
- diafilm  
- folyóirat                                              
- hangzó dokumentumok                     
- videódokumentumok
- DVD lemezek

   - az állományfeltáró eszközök használata                                   
             - Szikla-21 integrált könyvtári rendszer 
- könyvtárközi kölcsönzés (saját gyűjteményből és az ODR-ből)                                              
- a számítógépes könyvtári dokumentumok helyben használata

Térítéses szolgáltatások
- média tagság (CD, DVD, videó kölcsönzéséhez)
- irodalomkutatás
- számítógép-használat irodai szolgáltatásra és internet-használatra
- fénymásolás
- nyomtatás
- fax-továbbítás
- CD, DVD írás
- szkennelés
- laminálás
- spirálozás

Beiratkozás nélkül is igénybe vehető térítéses szolgáltatások
- reprográfia
- fax-továbbítás
- nyomtatás
- szkennelés
- laminálás
- spirálozás
- számítógép-használat (információkeresés helyi rendszeren és az interneten)

4. Szakmai munka, teljesítmény- és eredménymutatók

Olvasószolgálat, tájékoztatás, információszolgáltatás

Forgalmi adatok 2009-ben:
Szentgotthárd Kistérség Összesen
központi fiók

_________________________________________________________________________
Regisztrált használó (fő):     1 522   163    619  2 304
Aktív használó (fő):   1 722   305 1 079  3 106
Személyes használat (alkalom): 33 462 5 353 7 257 46 072
Távhasználat (alkalom):   2 389     -     -  2 389
Kölcsönzött dok. (db):     41 259 3 873 9 994 55 126
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Helyben használt dok. (db): 65 415 8 870 1 776 76 061
Internet-használat (alkalom):   3 905      53 1 819   5 777
Referensz feladatok (db):      1 368   392    242   2 002
Könyvtárközi kölcsönzés:
104 adott dokumentum
67 kapott eredeti dok., 16 fénymásolat, 2 elektronikus 

Használóképzésben résztvevők száma:
Házi kölcsönzés a Gondozóházban havonta 1 alkalommal

Nyitva tartás:
Hétfő – péntek: 8.30 – 17.30
Szombat: 8.30 – 12.00

Nyitvatartási órák száma a központi könyvtárban: 49 óra / hét
Nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban: 30 óra / hét

Feldolgozó munka

Létrehozott bibliográfiai rekordok száma: 6 124 bibliográfiai tétel
Analitikák hozzárendelése az adatbázis rekordjaihoz folyamatos volt.
Jelenleg 69 714 élő példányrekord, 83 009 rekord analitika

Adatbázis-építés a Szikla-21 integrált könyvtári rendszer katalogizáló moduljában

A kurrens könyvtári beszerzések leltárba vétele, rögzítése az elektronikus és a raktári
cédula-katalógusban folyamatosan és teljes körűen megtörtént.
Helyismereti folyóirat-cikkek rögzítése az adatbázisban folyamatos és retrospektív
módon.

Tervszerű állomány-apasztás
A felnőtt részleg raktári szépirodalmi állományából 1005 dokumentum került
kivonásra.

Átadó leltárra 2009-ben Csörötneken került sor.
Az állomány gondozása minden részlegben folyamatos volt.
 
Kulturális és egyéb tevékenységek:

Rendezvények 2009-ben:
Programok száma Szentgotthárdon (a központi könyvtárban és a fiókkönyvtárakban):
88 alkalom, 4 032 résztvevővel

Jelentősebb rendezvények:

   A központi könyvtárban:
Plakátkiállítás
Olajos Péter előadása 
Csillagászati előadás a kollégistáknak
Két alkalommal egyhetes olvasótábor a gyermekrészleg szervezésében
Országos Nagyi Könyvtári Napok programjai Könyves Vasárnappal

294/208



Rejtvényfüzet-pályázat több fordulóban a gyermekrészlegben
Móra verseny a gyermekkönyvtár szervezésében, két alkalommal
Andersen meseíró pályázat
Kis tollnok vers- és prózaíró pályázat
Havonkénti foglalkozások óvodásoknak
Kézműves foglalkozások a gyeremekkönyvtárban
Alapfokú számítógép-használói tanfolyam 1 csoportnak 20 órában
Városi egészségnapon könyvkiállítás, beiratkozási lehetőség
Kazinczy mozgó kiállítás közönségszervezése
Író-olvasó találkozó Jókai Annával

   A fiókkönyvtárakban: 
Farsang Farkasfán
Anyák napja Farkasfán
Gyereknap Rábafüzesen és Farkasfán
Emléktábla-avatás Rábafüzesen
Kézműves foglalkozások Rábafüzesen és Farkasfán
Óvodás foglalkozások Rábatótfaluban
Közlekedési nap Farkasfán
Bűvész színház Farkasfán
Ünnepekhez kötődő készülődések, foglalkozások, kézműves programok Rábafüzesen,
Rábatótfaluban és Farkasfán

Pályázati tevékenység:

Nyertes pályázatok (hazai forrásból finanszírozott):
Külügyminisztérium pályázati támogatása EU-s gyűjteménygyarapításra és 
rendezvényekre (150 e Ft)
Az OKM érdekeltségnövelő támogatása – az előző évi dokumentum-beszerzés
arányában (486 e Ft)
Az MSZA pályázati támogatása gyermekkönyvtári programokra (130 e Ft)

Nyertes pályázat uniós és hazai forrásból
TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-
fejlesztése (konzorciumi keretben) (7.072 e Ft-ból 2009-ben előleg: 2.475 e Ft) 

2010-ben elbírált pályázat uniós és hazai forrásból
TÁMOP-3.2.4/08/1 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében (konzorciumi 
keretben) (2009-ben nem realizálódott)

Támogatások:
A magyarlaki önkormányzat támogatása dokumentumvásárlásra (15 e Ft)
Az SZJA 1 %-ának felajánlása (32 e Ft) irodaszerek vásárlására

Továbbképzés:
Akkreditált képzések:

1 fő főiskolai alapképzés befejezése, főiskolai diploma 
Egyéb képzések:

1 fő EU-s továbbképzés
2 fő eMOP konferencia

Mentori feladatok ellátása:
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feldolgozó gyakorlat 1 fő
olvasószolgálat és tájékoztatás 1 fő

Kistérségi feladatok

Szolgáltatások a kistérségi településeknek
- dokumentumvásárlás (gyarapítás/törlés)
- feldolgozás
- szerelés
- kiszállítás
- a csereállomány mozgatása
- szakmai tanácsadás
- statisztikai adatgyűjtés
- nyomtatványokkal való ellátás

Csereállomány mozgatása a 14 szolgáltatóhelyen: 1 956 könyv és 297 CD, 1 537 videó és 
DVD cserélődött összesen 163 alkalommal.
Könyvcsere: negyedévente
Egyéb dokumentumcsere: havonta 

Kulturális programszervezés:
olvasótábori programok kiterjesztése a kistérségre
versenyek, rejtvényfüzet-pályázatok kiterjesztése a kistérségre
Nagyi könyvtári napok szervezése: Gasztonyban, Magyarlakon és Vasszentmihályon

Az új könyvtárosok segítése: Csörötneken, Szakonyfaluban, Orfaluban, Nemesmedvesen és 
Rátóton

5. Gazdálkodás

A bevételi források és teljesítésük a fenntartói támogatáson felül:
  
Pályázaton nyert támogatás: 2.755 e Ft

Ebből EU-támogatás: 2 475 e Ft
Működési bevétel: 1 301 e Ft
APEH 1 %:      32 e Ft
Községi befizetés:      15 e Ft
Előző évi pénzmaradvány: 1 156 e Ft

Ebből mozgókönyvtári normatíva: 1 081 e Ft
2009. évi mozgókönyvtári normatívából: 6 288 e Ft

Kiadások alakulása
összesen kistérségi feladatokra

Személyi jellegű: 20 143 e Ft 1 519 e Ft
Járulék:   6 022 e Ft    458 e Ft
Dologi: 12 393 e Ft 5 392 e Ft        
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Ebből gyűjteményre:   6 098 e Ft 3.757 e Ft 
______________________________________________________________

Összesen: 38 558 e Ft 7 369 e Ft

EU pályázati forrásból:
Felhalmozás: 329 e Ft -
Egyéb kiadás:   88 e Ft (függő)

______________________________________________
Összesen: 417 e Ft

   
5. A vagyon alakulása

Felhalmozási kiadás 2009-ben:    szervergép vásárlása TIOP pályázati forrásból: 329 e Ft
A gyűjtemény gyarapodása 2009-ben: 7.707 e Ft (vásárolt és egyéb beszerzés)  

Szentgotthárd, 2010. március 14.

Molnár Piroska

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott,  
Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított intézmények szöveges 

beszámolói

1.)  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1. Az intézményi feladatellátás értékelése

A  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  a  2009-es  évben  is  maradéktalanul 

teljesíteni tudta az alapító okiratban meghatározott feladatait, kiemelten az óvodai nevelést, az 

alap- és középfokú oktatást, a magyar- német két tanítási nyelvű oktatást, a német és szlovén 

nemzetiségi nyelvi oktatást, valamint az alapfokú művészetoktatást. 

2009.  július  1-től  az  újabb  intézményi  átszervezés  következtében  a  SZOI  közismereti 

intézményei  egységes  iskolai  intézményegységként  működnek  tovább,  mellette  a 

művészetoktatási  intézményegységgel.   Nevezett  időponttól  a  Magyarlak-  Csörötneki 

Általános Iskola és Óvoda is része lett intézményünknek.

Az első évfolyamon másodszor indult magyar- német két tanítási nyelvű osztály, illetve ezzel 

összefüggésben a  nagy érdeklődés  miatt  három csoportra  bontva kellett  indítanunk német 

nyelvi  nemzetiségi  képzést.  A 2009-es  esztendőben hosszú  évek után  újra  indult  szlovén 
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nemzetiségi csoport, valamint az egyre szélesebb körű szülői igényhez alkalmazkodva emelt 

óraszámú angol nyelvi csoportot indítottunk első osztálytól.

Fenti  képzések  után  (az  emelt  angol  kivételével)  az  intézmény  kiegészítő  normatív 

támogatásra  jogosult,  ami  ilyen  magas  létszámnál  már  jelentős  többletbevételt  jelent. 

Probléma viszont, hogy a valamely emelt óraszámú nyelvi képzésben részt vevő tanulók nagy 

száma miatt  a normál tantervű képzésben részt  vevő tanulók szegregálódnak, a kiegészítő 

normatív támogatások összege évről évre csökken, valamint az emelt angol nyelvi képzés 

után nem jár kiegészítő támogatás, így ez mindenképpen többletkiadásként jelentkezik.

A mindennapos testnevelés rendszere már az 1-2. illetve az 5-6. évfolyamokon folytatódott, 

ezzel a sportolási lehetőségek már amúgy is széles köre tovább bővölt. Itt kell megjegyezni, 

hogy a testnevelő tanárok tanórán kívüli munkájának, vagyis az edzéseknek, tömegsportoknak 

csak  töredékét  tudjuk  díjazni,  vagyis  ennek  az  elvárt  munkának  nagy  részét  szeretetből 

végzik.  Nagyon  reméljük,  hogy  e  képzés  után  is  mielőbb  fog  járni  kiegészítő  normatív 

támogatás. 

Ötödik éve zajlik intézményünkben a kistérségi szinten ellátott gyógytestnevelés. Egyetemi 

végzettségű nevelő látja el a feladatot az alsó tagozaton egy, felső tagozatosoknál négy és a 

gimnáziumban két csoportban heti egy órában. A csoportokat diagnózisok szerint alakítottuk 

ki, a foglalkozások a testnevelés órákkal párhuzamosan folynak. A gyógytestnevelés heti egy 

óra gyógyúszás foglalkozással is kiegészül.

Csörötneken tanulóink számára  társulási  szinten biztosított  volt  a  gyógytestnevelés  heti  1 

órában,  a  logopédiai  ellátás  heti  3  órában.  Az  óvodákban  a  logopédus  heti  4-4  órában 

foglalkozott a gyerekekkel. 

Nagy segítséget jelent az iskolabusz szolgáltatás, hiszen nemcsak a diákok iskolába járását, 

hazautazását oldotta meg, hanem igénybe vehettük és vehetjük egyéb feladatok teljesítéséhez 

szükséges utaztatáskor is.

A tavalyi  évben  is  megszervezésre  kerültek  már  hagyományos  sítáboraink  a  szlovéniai 

Roglában és az olaszországi Tarvisióban. 

Az úszásoktatás már harmadik éve zajlott és zajlik zavartalanul és sikerrel, tavaly szeptember 

óta a 2. évfolyamon már valamennyi tanuló számára egyszerre két órában.

A gimnáziumban a szűkös anyagi körülmények  ellenére is a nevelés  és oktatás zavartalan 

volt.   Jelenleg is  folyik az emelt  szintű angol és német nyelv oktatása az öt,  illetve négy 

évfolyamos  osztályokban.  Minden  évfolyamon  biztosítjuk  a  szlovén  nemzetiségi  nyelv 

oktatását. A jelen tanévtől a fenntartó döntése értelmében nyelvi előkészítő évfolyamot már 

nem indítottuk, helyette visszatértünk a hagyományos négy évfolyamos emelt szintű angol és 
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német nyelvi képzésre. Bízunk abban, hogy a döntés helyes volt, és hosszú távon ez szolgálja 

az intézmény és a tanulók érdekeit.

Minden  tanuló  számára  biztosítjuk,  hogy  megszerezhesse  az  ECDL  FULL számítógép-

használói bizonyítványt, valamint német és angol nyelvből az ECL nyelvvizsgát, alap-, közép- 

és felsőfokon  

A  2009.  évben  a  működés  alapvető  feltételeihez  a  fenntartó  biztosította  a  szükséges 

előirányzatokat, a feladatellátáshoz elégséges hátteret biztosított. Összességében a 2009. évre 

jellemző volt, hogy mind a dologi kiadások, mind a személyi kiadások előirányzatai csak a 

legfontosabb működési kiadások kifizetését biztosították. 

A szakmai munka színvonalas ellátását külső pályázatokkal sikerült jobb alapokra helyezni. 

2. Bevételi források és azok teljesítése

Bevételek
 2009. évi 
terv módosított  1-12. hó  %

Intézményi működési bevétel 46 505 49 393 51 321 103,90

Felhalmozási bevétel     

Támogatásértékű működési bevétel önk-tól 
(helyi önk. - alkalmi munkavállaló)  2 585 2 585 100,00
Támogatásértékű működési bevétel fej.kez-től 
(OKM - útravaló)  1 020 1 145 112,25

Működési célú pénzeszközátvétel (Nemzeti 
Sporthivatal - kézilabda, Vas Megyei 
Közokt.Közalap.)  2 010 2 045 101,74
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fej.kez-
től     

Pénzmaradvány  2 315   

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek     

Összesen 46 505 57 323 57 096 99,60

A táblázatból látható, hogy a 2008-as évhez hasonlóan 2009-ben is túlteljesítettük a tervezett 

bevételeket,  még  a  módosított  előirányzathoz  képest  is  mintegy  kétmillió  forinttal.  Ez 

köszönhető  a  bérleti  díjakból,  a  zeneiskolai  térítési  díjakból  és  a  nyelvvizsgáztatásból 

származó  bevételeknek,  a  biztosítási  kárrendezések  megtérülésének,  az  ÁFA 

visszatérítéseknek és az étkeztetésből adódó továbbszámlázott bevételeknek.

Pályázatok 2009-ben

A 2009-es  évben  a  Vas  megyei  Közoktatási  Közalapítvány  pályázatain  210  ezer  Ft-ot 

nyertünk  rendezvények  szervezésére.  A  Magyarlak-  Csörötneki  tagintézményben  nyert 
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további  80000Ft-ot  fejlesztő  eszközök  beszerzésére  fordítottuk,  könyvtárállományunkat 

gyarapítottuk. Sajnos, ez az állandónak mondható támogatás évről évre kevesebb összegű.

Tavaly is havonta tudtuk támogatni a hátrányos helyzetű tanulóinkat és mentortanáraikat az 

Útravaló ösztöndíjprogramból.

Mintegy 1,1 millió Ft-ot  nyertünk még 2008-ban a  Szociális  és Munkaügyi Minisztérium 

Egészségmegőrzési és Drogprevenciós pályázatán, ezen összeg nagyobbik része tavaly került 

felhasználásra.

A szakmai fejlesztést nagyban segítette a minősített művészetoktatási intézmények számára 

biztosított  pályázati  forrás,  melyet  a  fenntartó  nyújtott  be.  Az  elnyert  1.784.000.-  Ft-ot 

arányosan használtuk fel szakmai eszközök vásárlására a zeneművész, és képzőművész ágon.

Az  Oktatásért  Közalapítvány  alapfokú  művészetoktatás  támogatása  témakörben  kiírt 

pályázatán  1.500.000.-  Ft-ot  nyertünk,  melyet  az  ütőterem  hangszigetelésére  és  dobogók 

vásárlására használtuk fel. 

A szakmai informatikai normatíva összegéből (4.000.000 Ft) informatikai, műszaki és sport 

eszközöket  vásároltunk  az  egyes  intézmények  számára,  enyhítve  ezzel  eszközparkunk 

hiányosságait.  Sajnálatos,  hogy az elnyert  összeg 30 %-át  (!)  a taninform adminisztrációs 

szoftver éves frissítésére kötelező elkölteni, tehát a támogatás jelentős részét egyúttal vissza is 

veszik az intézményektől.

A SZOI Arany intézményében épületenergetikai  pályázat  keretében most  folyik  az  iskola 

akadálymentesítése, valamint a parketta padozat felújítása. Szintén ezen pályázat részeként a 

radiátorok cseréje valamint egy orvosi szoba kialakítása is megvalósul. Bízunk benne, hogy a 

fenntartói  pályázatból  elnyert  támogatás  a  lehető  leghatékonyabban  kerül  felhasználásra, 

hiszen  a  villamoshálózat  felújítása  óta  nem  volt  ilyen  jelentős  beruházás  a  régi 

iskolaépületben. A radiátorok cseréje mellé szükséges lenne mielőbb a régi, rosszul záródó 

nyílászárók cseréje is.

A  Magyarlak-  Csörötneki  Tagintézményben  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók 

számára egyenlő esélyek biztosítása érdekében kiírt pályázat révén a pedagógusok ez irányú 

kötelező és önként vállalt  feladatainak elvégzését anyagilag is elismerhettük .A tantestület 

tagjai  számára  egy  30  órás  kompetencia  alapú  oktatással  foglakozó  továbbképzést 

finanszírozunk.  Ebből  a  pályázati  pénzből  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók 

színházlátogatáson vehettek  részt,  karácsonyi  csomagot  kaptak,  taneszközöket,  valamint  a 

programok  anyagszükségletének  egy  részét  is  meg  tudtuk  vásárolni.  A pénzből  hasonló 

feladatok  elvégzését  tudta  megvalósítani.  (továbbképzés,  eszközbeszerzés,  pedagógusok 

munkájának elismerése: a HHH-s gyerekekkel történő foglalkozások)
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3. Kiadások alakulása

Kiadások 2009.évi terv Módosított 1-12. hó %

Személyi juttatás 280 864 329 098,0 327 935,0 99,65

Munkaadókat terhelő járulékok 89 034 102 132,0 98 130,0 96,08

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 127 589 156 231,0 155 060,0 99,25

Pénzeszközátadás 460 460,0 197,0 42,83

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 120 4 215,0 3 027,0 71,81

Felhalmozási kiadások  1 846,0 1 695,0 91,82

Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek foly.műk.tám. -454 562 -536 659,0 -528 936,0 98,56

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások   -1 287,0  

Összesen 46 505 57 323,0 55 821,0 97,38

Az  intézmény  dologi  kiadásai  a  költségvetési  koncepcióban  tervezettel  összhangban 

alakultak.  2009.  december  hónapban  a  SZOI  7.579  eFt  pótelőirányzatot  kért  és  kapott  a 

fenntartótól, ebből személyi jellegű kiadásokra 3.578 eFt-ot, dologira  pedig 4.001 eFt-ot. A 

pótelőirányzatra  több  előre  nem  látható  kiadás  miatt  volt  szükség:  előre  nem  tervezett 

nyugdíjazás  miatt  esedékes  jubileumi  jutalom,  távozó  dolgozók  szabadságának kifizetése, 

túlórák magas száma stb. (részletesen az e tárgyú előterjesztés tartalmazza). A teljesítésből 

látszik, hogy a személyi és dologi jellegű kiadásokat is túlléptük mintegy 1,2 millió Ft-tal. Ezt 

a túllépést a járulékokon jelentkező megtakarításból sikerült fedezni.

Ezek a kiadások csak a minimalizált működési költségeket jelentették (közüzemi számlák és 

minimális kis értékű eszközbeszerzések), fejlesztésekre, vagyongyarapításra 2009-ben is csak 

pályázati forrásokból volt lehetőségünk.

Meg kell jegyezni, hogy egy iskola életében vannak olyan feladatok, amelyek a pedagógusok 

kötelező óraszámán felüliek,  elengedhetetlenek, és helyettesítéssel,  többletmunkával járnak 

együtt. Ilyenek a pedagógusok kötelező továbbképzései, a tanulmányi és sport versenyekre 

való kísérés, nyelvvizsgára való felkészítés stb. 

Még nagyobb gondot  jelent,  hogy betegszabadságon, táppénzen, gyereknapon lévő nevelő 

helyett dolgozóknak csak korlátozottan tudunk helyettesítést fizetni. Ilyenkor igyekszünk a 

problémát óracserékkel megoldani, de ez nem megy mindig teljes egészében.

4. Pénzmaradványok 

SZOI pénzmaradvány
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Intézmény
Tárgyévi 
helyesb. 

pénzmaradv.

Javasolt 
visszapót.

Dologi 
kiadás

Személyi 
juttatás Járulék

SZOI Szentgotthárd 1 138 1 138 1 138 0 0

Magyarlak-Csörötnek 
Iskola 829 829  653 176

Magyarlak Óvoda 165 165  132 33

Csörötnek Óvoda 171 171  136 35

Összesen 2 303 2 303 1 138 921 244

A Magyarlak- Csörötneki Tagintézmény jelentős összegű pénzmaradvánnyal zárta a 2009-es 

költségvetési  évet,  melynek oka részben az átszervezésből  adódik,  részben abból,  hogy a 

tervezett összeget nem kellett felhasználni, mivel a pályázati pénzből meg tudtuk oldani a 

kiadások egy részét. Az átszervezés következtében változott az intézmény vezetői struktúrája, 

megszűnt  a  magasabb  vezetői  és  az  igazgatóhelyettesi  státusz.  Ebből  eredően  az  addigi 

magasabb vezető pótléka a felére csökkent, az igazgatóhelyettesi pótlék megszűnt, óraszáma 8 

óráról 17-re emelkedett. A gazdasági dolgozónak megszűnt a kereset kiegészítése. 

 eredeti módosított teljesítés maradvány

2009.évi működési kiadás 501 067 592 136 584 349 7 787

2009.évi felhalmozási kiadás  1 846 1 695 151

finanszirozás -454 562 -536 659 -528 936 -7 723

2009.évi kiadás összesen 46 505 57 323 57 108 215

2009.évi saját bevétel 46 505 49 393 51 321 -1 928

2009.évi pályázati pénzek  5 615 5 775 -160

pénzmaradvány  2 315 2 315 0

2009.évi bevétel összesen 46 505 57 323 59 411 -2 088

Összességében az intézménytől 7.723 eFt lett zárolva, ami a kiadási maradványból 5.635 eFt, 

intézményi többletbevételből 2.088 eFt

5. A vagyon alakulása
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Az intézményi vagyon az elmúlt évben nem gyarapodott jelentősen. 

SZOI  szinten  a  szakmai  informatikai  normatíva  összegéből  (4.000.000  Ft)  informatikai, 

műszaki  és  sport  eszközöket  vásároltunk  az  egyes  intézmények  számára,  enyhítve  ezzel 

eszközparkunk hiányosságait.

SZOI Arany: Ahogy azt a pályázatoknál már említettük, tavaly elkezdődött az intézményben 

az akadálymentesítés, parketta- felújítás és fűtéskorszerűsítés.

SZOI Széchenyi: A 2009. költségvetési évben a szakmai, informatikai pályázatból beszerzett 

eszközökön  kívül  az  intézményegység  vagyona  nem  gyarapodott.  Az  iskola  épületében 

jelentős javítás, felújítás nem történt.

SZOI Takács Jenő AMI:  A pályázati források felhasználására való tekintettel gyarapodott a 

művészetoktatási intézményegység vagyona. Az ütős terem nyílászáró cseréje, a kialakított 

álmennyezet, a hangszigetelés mintegy 1.300.000.- Ft-os értéket képvisel. 

Nagyobb értékű hangszereink beszerzése a következő körre terjedt ki:  1 db hegedű, 1 db 

vadászkürt, összesen 450.000.- Ft értékben;

Kis  értékű  hangszereink  köre  bővült  az  alábbiakkal:  4  db  fuvola,  1  db  klarinét,  1  db 

szintetizátor 541.000.- Ft értékben, további szakmai eszközöket vásároltunk a képzőművészet 

és  zeneművészeti  ág  számára  kisebb  tételekkel  (gravírozó  készletek,  térelválasztó  polc, 

rajzbakok, hangszerkiegészítők, kották, kottaállvány , hangológép stb.) 793.000.- Ft értékben.

SZOI Vörösmarty: A 2009. költségvetési évben a szakmai, informatikai pályázatból beszerzett 

eszközökön  kívül  az  intézményegység  vagyona  nem gyarapodott.  A 2009.  év  júniusában 

történt árvíz során az intézmény pincéje feltelt vízzel, a kézilabda- pályát is elöntötte a víz. A 

tornaterem  és  az  új  épület  -  köszönhetően  az  illetékes  szervek  (Vízügyi  Igazgatóság, 

Rendőrség),  valamint  a  gimnázium  dolgozói  áldozatos  munkájának  megmenekült  az 

elöntéstől, viszont az amúgy is egyre rosszabb állapotban lévő régi épület állaga jelentősen 

romlott a pincebeázás miatt. Sajnos, az árvíz nyomai a pincében a mai napig látszódnak, csak 

részlegesen történt meg a helyreállítás.

SZOI Magyarlak- Csörötnek: A tagintézmény vagyonának alakulásában lényeges változást 

csak a pályázatokon elnyert összegek illetve a kötött felhasználású normatíva jelentették. Két 

tanteremben  a  parkettát  felcsiszoltattuk,  és  újra  lakkozták.  Az  iskola  épülete  továbbra  is 

felújításra, bővítésre szorul, az állaga csak tovább romlott.

A magyarlaki óvoda épületét ebben az évben pályázat segítségével felújították, bővítették, így 

az  előírásoknak  megfelelő  körülmények  között  tudnak  foglalkozni  a  gyerekekkel,  nőtt  a 

befogadóképessége. A csörötneki óvodában megtörtént a parketta felújítása.
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6. Létszám- és bérgazdálkodás tapasztalatai

A szakos ellátottság és végzettségi megfelelés a SZOI-ban közel 100 %-osnak mondható. 

SZOI Arany: Az intézményben 39 pedagógus, egy fő gyógypedagógiai asszisztens és egy fő 

iskolatitkár  dolgozott.  2009.  szeptemberétől  3  fő  német  szakos  kolléga  (Pintér  Krisztina, 

Czuczainé S. Hilda, Kulcsár Judit) a mi intézményünkben látja el munkáját teljes óraszámban, 

mert  az  emelt  szintű nyelvi  képzések miatta  Széchenyi  tagintézményben már nem tudnak 

órákat vállalni.

Egy fő  tartós  táppénzen van,  helyette  egy kollégát  egyelőre  határozott  idejű  szerződéssel 

foglalkoztatunk.

Vezetőváltások  is  történtek:  intézményegység-vezetőnk  felmondott,  az  álláshelyén  egy 

korábban  határozott  idejű  kinevezéssel  foglalkoztatott  kolléga  lett  véglegesítve.  2009. 

februárjától egy tanító kolléga (Nagy Emilné) látta el a vezetői teendőket június 30-ig. Július 

1-től új vezető lett kinevezve Varga Éva személyében.

A  2009-ben  megigényelt  és  megkapott  plusz  álláshely  a  körülményekhez  igazodva  a 

Széchenyi tagiskolában került betöltésre.

Két fő GYED-en van, helyettük két határozott időre kinevezett kolléga látja el a feladatokat.

SZOI Széchenyi:  Az intézményben 29 pedagógus és 1 iskolatitkár dolgozott.  2009. őszén 

sajnálatos  haláleset  miatt  új  kolléga  felvételére  került  sor  határozatlan  idejű  kinevezéssel. 

Decemberben 3 kollégánk ment nyugdíjba, az ő álláshelyüket nem tölthettük be. 

Szeptembertől  1  kolléga  táppénz  miatt  van  tartósan  távol.

A  szakos  tanár  ellátottság  miatt  is  jelentős  változásokat  kellett  végrehajtani  a 

tantárgyfelosztásban. A jelentkező plusz órákat felosztottuk egymás között, ennek egy részét a 

kollégák túlórában látják el. 

GYES-en  lévő  kolléga  helyén  foglalkoztatjuk-  határozott  idejű  kinevezéssel-  a  napközis 

nevelőt.  

Szintén  határozott  idejű  kinevezéssel  foglalkoztatjuk  a  gyógypedagógust  az  egy  évre 

biztosított plusz álláshelyen.

SZOI  Takács  Jenő  AMI:  Művészetoktatási  intézményegységünk  változatlanul  13  fő 

pedagógus és 1 iskolatitkár álláshellyel dolgozott. 

Két fő tartós táppénzen, egy fő GYES-en volt, helyettesítésüket határozott idejű szerződéssel 

és megbízási díjas alkalmazással, valamint túlórák segítségével láttuk el. 

Három  zeneiskolai  tanár  esetében  is  érvényesül  a  több  intézményegységben  történő 

alkalmazás. 
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A bérek,  különösen a  túlórák,  valamint  útiköltségek elszámolása,  ezekben az esetekben a 

valóságban csak intézményi szinten kezelhetők. 

Intézményegységünk  szakos  ellátottsága  teljesnek  mondható,  gitár  szakra  próbálunk 

folyamatosan megfelelő képzettségű kollégát találni.  

A 2009. éves költségvetési megszorítások miatt a tanszakvezetői megbízásokat visszavontuk, 

valamint  a  magyarlaki  telephelyen  nem volt  folyamatosan  kijelölt  vezető.  A személyügyi 

tapasztalatok  azt  mutatják,  hogy  az  intézmény  működéséhez  ezek  a  beosztások 

elengedhetetlenek,  és  a  2010-es  évre  vissza  kell  állítani  a  szakmai  vezetői  megbízások 

rendszerét. 

A  művészeti  intézményegység  pedagógusai  közül  a  2009-es  évben  két  fő  vett  részt 

továbbképzéseken.  Az  egyik  kolléga  továbbképzését  az  intézmény  finanszírozta,  amivel 

hosszabb távra oldottuk meg furulya szakon a szakos ellátást. A másik kolléga továbbképzését 

–  képzési  szerződés  alapján  -  2009-ben  a  pedagógus,  2010-ben  viszont  az  intézmény 

finanszírozza.

SZOI Vörösmarty: Az intézményben 28 pedagógus és két fő iskolatitkár dolgozott. Két fő volt 

GYED-en 2009- ben, közülük egy fő nyáron közös megegyezéssel távozott az intézménytől. 

Helyettesítésük megoldott.

A gimnáziumban  továbbra  is  problémát  jelent,  hogy  nem  tudtunk  egyetemi  végzettségű 

biológia-kémia  szakos  tanárt  találni,  viszont  két  kolléga  biológia  szakból  elkezdi  2010. 

szeptembertől  az  egyéves  egyetemi  kiegészítő  képzést,  tehát  ez  a  probléma  részben 

megoldódni látszik.

SZOI Magyarlak- Csörötnek: Tagintézményünkben, az iskolában 13 pedagógus és 3 technikai 

dolgozó látta  el  beosztásuknak,  munkakörüknek megfelelően a  teendőket.  A két  napközis 

csoport  egyikében a feladatokat határozott  időre alkalmazott  nevelő végzi.  GYES-en lévő 

kolléganőnk jelezte,  hogy újra  munka kíván állni.  A SZOI történelem szakos pedagógusa 

helyettesítette  őt  ebben  az  évben  is  .  A  következő  tanévre  vonatkozóan  a  munkaerő 

gazdálkodást tehát ennek megfelelően kell meghatározni. A magyarlaki óvodában 2 óvónői és 

egy dajka, a csörötneki óvodában két főállású, egy részmunkaidős (6 órás) óvónői álláshely 

került  jóváhagyásra.  A csörötneki  óvodában a  hatórás  álláshelyre  a  GYES-en lévő óvónő 

helyett  a  fenntartó  nem  engedélyezett  helyettesítőt  felvenni.  Az  óvónő  ez  évben  ismét 

munkába áll és a fenntartónak dönteni kell ez ügyben.

Az  átszervezésnek  köszönhetően  megoldódott  a  tagintézményben  a  100%-os  szakos 

ellátottság, Szentgotthárdról áttanítással egy pedagógus vállalta a biológia, egy pedig a fizika 
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tantárgy oktatását.  Ének-zenét egy osztályban a SZOI szentgotthárdi intézményegységének 

pedagógusa tanítja.

7. A szakmai munka éves tapasztalatai

A  szakmai  munka  színvonalára  2009-ben  sem  lehetett  panasz,  amit  a  verseny-  és 

nyelvvizsgaeredmények, felvételi mutatók is alátámasztanak. 

Sajnos  a  pedagógusok  anyagi  megbecsülése  semmit  nem  javult,  sőt  reálbérük  tovább 

csökkent. Ilyen körülmények között nem lehet hosszú távon elvárni a színvonalas szakmai 

munkát, félő, hogy újra fel fog erősödni a rendszerváltás után tapasztalt fluktuáció. A 2009. 

évi szakmai munka eredményességét mutatja, hogy tanulóink számos iskolai, városi, területi 

és országos versenyen szerepeltek sikeresen. Több nyolcadik osztályos tanuló tett alapfokú 

nyelvvizsgát. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, tanulóink sikerélményhez 

juttatását, a különböző sportágak utánpótlásának biztosítását. Ennek érdekében törekszünk az 

egységes gondolkodásra, az egységes követelmények és jó munkakapcsolat kialakítására. 

A  művészetoktatási  intézményegységben  tanszakaink  közül  kiemelkedő  teljesítményt 

mutattak eredményeikben a vonós tanulók, létszámában jelentősen gyarapodott a fafúvósok 

száma. Második alkalommal szerveztük meg az alapfok befejezésének lezárására a művészeti 

alapvizsgát, melyet sikeresen tettek le végzős tanulóink. Két tanulót készítettünk fel a felvételi 

vizsgára, mindketten felvételt nyertek zeneművészeti szakközépiskolába, zenei pályára készül 

kisebb évfolyamon további 12 tanuló. 

Évi versenyeredményeinkből kiemelkedik a regionális versenyen elért 2 nívódíj, valamint 10 

arany fokozat.  Képzőművész  águnk sikerrel  szerepelt  az  országos festészeti  versenyen.  A 

nagy létszámmal működő nemzetközi Rábavölgyi Vonószenekar folyamatos munkája mellett 

kiemelkedő jelentőségű az ifjúsági fúvószenekar újraindítása, mely a Városi Fúvószenekar 

munkájához  utánpótlás  szempontjából  igen  szükséges,  elsősorban  a  rézfúvós  utánpótlás 

javítását reméljük tőle. 

A  gimnáziumban  is  számos  tantárgyban  kiváló  versenyeredmények  születtek,  a  végzős 

tanulók zöme az első- második helyeken megjelölt egyetemekre, főiskolákra nyert felvételt. A 

tantárgyak közül kiemelkednek az idegen nyelvek a számos sikeres nyelvvizsgával, melyek 

között egyre több a felsőfokú bizonyítvány. A nyelveken belül is kiemelkedik a német nyelv, 

ahol  a  megyei  versenyeken  már  évek  óta  a  gimnázium  tanulói  hozzák  el  a  legjobb 

helyezéseket.
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A Magyarlak- Csörötneki Tagintézményben meglehetősen heterogén összetételű osztályokban 

folyik az integrált nevelő-oktatómunka.. Tanulóink közül 49 fő hátrányos helyzetű, 35 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű. A mindennapi munkát nagymértékben nehezíti a teremhiány, 

ami az egyéni, kiscsoportos, különösen pedig a délutáni foglakozásokat (zeneiskolai, 

szakkörök, egyéb foglalkozások, napközi) érintik.  Reméljük ezt a problémát a fenntartó 

pályázat útján meg tudja oldani.

A két  óvoda  egy-egy vegyes  csoporttal  működik.  A személyi  és  tárgyi  feltételek  adottak 

voltak 2009-ben. A csörötneki óvodában dolgozó kolléganők munkája meglehetősen nehéz, 

hiszen néhány gyermek kivételével halmozottan hátrányos helyzetűek az óvódások és közülük 

többen a Nevelési Tanácsadó által kiadott szakértői véleménnyel is rendelkeznek. Számukra 

biztosítani kell a fejlesztő pedagógus által támogatott foglalkozásokat. Az alapító okiratban 

foglaltak alapján etnikai neveléssel is foglalkoznak.

A fenntartó  által  elfogadott  Közoktatási  megállapodásban foglaltak  tagintézményünkben a 

mai napig nem valósultak meg. Van olyan osztály, ahol a tényleges gyereklétszám nem éri el a 

15 főt.

Az  egységes  iskolában  lehetővé  vált  a  szakos  ellátottság  megvalósítása,  bővült  az 

együttműködés  területe,  szorosabbá  vált  a  kapcsolattartás.  Megoldódott  a  tagintézmény 

számára  az  áltaglétszámra  vonatkozó  törvényi  előírásnak  való  megfelelés,  valamint 

költségvetési pluszbevételt jelent a kiegészítő normatíva lehívása.  Nagyobb eséllyel indulhat 

az intézmény, a fenntartó a pályázatokon.

8. Előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE rendszer)

Intézményünk önállóan gazdálkodó. Mivel egy integrált, nagyméretű intézményről van szó, a 

költségvetés  tervezése  és  nyomon  követése  több  ember  munkáját  igényli.  A bevezetett 

rendszer  ugyan  jelentősen  növelte  az  adminisztratív  terheket,  viszont  bevezetése  mind  a 

törvényi előírások mind a feszített költségvetés miatt indokolt és szükséges volt.

Összességében elmondható, hogy intézményünk a pénzügyi iroda közreműködésével 2009-

ben is fegyelmezett gazdálkodást folytatott, amire a szűkös anyagi körülmények miatt szükség 

is volt. Az egyre jelentősebb elvonások már veszélyeztetik a színvonalas szakmai munkát (pl. 

több csoportösszevonás). Sajnos a költségvetés tervezése már évek óta egyet jelent a további 

költségcsökkentések tervezésével.

Külön  köszönetemet  fejezem  ki  (az  egységek  vezetői  nevében  is)  a  pénzügyi  iroda 

valamennyi munkatársának odaadó munkájáért, együttműködéséért és rugalmasságáért!
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Szentgotthárd, 2010-03-13.

Tisztelettel: 

Pénzes Tibor
    igazgató

2.) Játékvár Óvoda

2009. évi költségvetési beszámolóhoz szöveges értékelés

A Játékvár Óvoda Szentgotthárd az alábbi szöveges beszámolót nyújtja be a 2009. évi 
gazdálkodással kapcsolatban:

Az intézményi feladatellátás általános értékelése, kiemelve a társulási 
szinten ellátott feladatokat:

Intézményünk látja el Szentgotthárdon, s lehetőségeink és szülői igény alapján a város és 
a  kistérség  területén  az  óvodai  nevelés  feladatait,  biztosítja  a  gyermekek  logopédiai 
ellátását, két csoportban a szlovén, egy csoportban a német nemzetiségi óvodai nevelési 
feladatokat,  a  gyermekek  napközbeni  ellátását,  biztosítjuk  a  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekeknek  a  különleges  gondozást,  ellátást,  s  2009.  július  1.  napjától  a  Rönöki 
Kerekerdő Tagóvodában az óvodai nevelési feladatokat.

A csoportok és a gyermekek száma, illetve létszáma 2009-ben.
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Logopédiai ellátás (2009/2010. évi nyitólétszám)

SZÉKHELYEN ELLÁTOTTAK KISTÉRSÉGI ELLÁTÁSBAN HELYÜKÖN!

Összesen:  54 fő
• ebből

 óvodás:
                  48 fő

 1. osztályos:
                 6 fő

Az összesenből UTAZNAK:

 Tótfalusi u.:              3 fő
 Rönök:                      3 fő
 Apátistvánfalva:     2 fő
 Szentgotthád:       48 fő

Összesen: 53 fő
• ebből:
 óvodás:          36 fő
 1. osztályos:    9 fő
 2. osztályos:    5 fő
 3. osztályos:    3 fő

Az összesenből:

 Szakonyfalu:       3 fő
 Alsószölnök:       7 fő
 Felsőszölnök:     7 fő
 Magyarlak:         9 fő
 Csörötnek:        15 fő
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 Gasztony:            4 fő
 Rábagyarmat:    8 fő

A gyermekek napközbeni ellátása

kedvezményes óvodai étkeztetés
50%-os kedvezménnyel étkező gyermekek száma : 57 fő
ingyenesen étkező gyermekek száma: 32 fő

Az  óvodai  neveléshez,  a  gyermekek  gondozásához   szükséges  feltételek,  eszközök  ingyenes 
biztosítása:  a  még   elégséges  szinten  tudtuk  biztosítani  a  pihenéshez,  gondozáshoz,  tiszta 
környezethez, a személyiségfejlesztéshez, a gyermeki tevékenységekhez  szükséges feltételeket, 
messze nem a minőségi szempontokat előnyben részesítve

A rendszeres egészségügyi felügyelet, a gyermekek évenkénti szűrővizsgálatokon való részvétele , a 
sajátos nevelési igényből fakadó különleges ellátás biztosított.

Az intézményi létszám-és bérgazdálkodás tapasztalatai.

Fenntartói engedélyezett létszámkeretünk:   44 fő  
ebből:  a  pedagógusok létszáma a  13 csoportban 26 óvónő,  1  óvodavezető,  2  logopédus 
összesen: 29 fő
ebből a nevelőmunkát közvetlenül segítők száma: 13 dajka, összesen: 13 fő
ebből a kiegészítő, egyéb feladatokat ellátók szám : 2 fő ügyintéző

MINDÖSSZESEN: 44 FŐ

Tartósan távollévő(szülési szabadság, GYED) : 2 fő
Határozott időre alkalmazott:  4 fő ( 2 fő óvónő, 1 fő dajka a 11.  csoportban, 2 fő óvónő 
tartósan távollévők helyettesítésére, 1 fő ügyintéző)

Az  alapfeladatok  ellátásához  a  teljes  nyitvatartási  időben,  a  közoktatási  törvényben 
meghatározott  minimális  szinten biztosított  a  pedagógusok  és  egyéb  alkalmazottak 
létszáma.
A  pedagógusok  végzettsége  és  képzettsége  az  ellátott  feladatokhoz  meghatározottaknak 
megfelelő.

A pedagógusok 15 %-a,  4 fő,  szakvizsgázott  pedagógus.  A kistérségi  logopédus jelenleg a 
logopédiai  tanár  szak  utolsó  évfolyamos,  levelezős  hallgatója,  2009.  szeptemberétől 
kinevezésének módosításával  pedagógusi,  logopédusi  munkakört  lát  el.  Dajkáink  100 %-a 
dajka szakmunkás képzettséggel rendelkezik. 
2009-ben,  egy  fő  óvónő  közalkalmazotti  jogviszonya  nyugdíjasnak  minősülés  okán, 
felmentéssel  megszűnt.  Álláshelyét,  a  felmentési  idején  őt  határozott  idejű  kinevezéssel 
helyettesítő  óvónő alkalmazásával, kinevezésének módosításával töltöttük be.
2009-ben jelentős kiadást jelentett az intézmény költségvetésében a speciális szakemberek 
megbízási szerződéssel történő foglalkoztatása a különleges gondozás, ellátás biztosításához. 
Ilyen céllal és címen 2009-ben, nem teljes évre, kiadásunk összesen 455eFt volt.
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Az pedagógusok 2009-ben,  betegség,  továbbképzésen való részvétel  okán,   összesen 388 
munkanapot ( az előző évinél 69%-kal többet), átlagosan 13,4 napot estek ki a munkából. 
Intézményünkben a túlmunkadíjak és a helyettesítések költségének meghatározója a kollégák 
hiányzásainak mennyisége.  A betegség miatti  hiányzásokon túl  helyettesítési  és  túlmunka 
költségek jelentkeznek képzéseken, fórumokon való részvételek, valamint a szorgalmi időben 
kiadható szabadságok okán is. 2009 évben az óvónők összesen 851 óra túlmunkát végeztek, 
személyenként, átlagosan ≈ 35 órát.  Fentiek miatt az óvodában a túlmunka és a helyettesítés 
éves költségei esetlegesek, előre túlnyomó részt nem tervezhetők.

Az intézményvezetés éves tapasztalatai, szakmai munka, annak 
eredményei.

A Rönöki Kerekerdő Óvoda tagóvodánkká alakítása minden zökkenő, nehézség nélkül zajlott 
le.  2009-ben  ennek  okán  minden  dokumentumunkat  felülvizsgáltuk,  kiegészítettük, 
módosítottuk.
Intézményünk a megye egyik szakmailag legelismertebb óvodája, mára hírünk és rangunk van 
a  megye  közel  150  óvodája  közt.  Nevelőtestületünk  innovációs  készsége,  továbbképzési 
hajlandósága,  hivatásszeretete  garantálja,  hogy  az  egyre  szűkösebb   anyagi  erőforrásaink 
mellett is, a gyermekek egészséges, harmonikus, színvonalas, egységes szemléletű  óvodai 
nevelése  biztosított  kisvárosunk  egyetlen  óvodájában.  A  szülők,  elégedettek  gyermekeik 
fejlődésével, az óvónők munkájával, az óvoda tisztaságával, de kevésbé elégedettek az udvar 
felszereltségével,  az  óvoda  épületének  állapotával,  az  óvoda  tárgyi  felszereltségével,  az 
óvodai  étkeztetéssel  (lásd.  beszámoló  intézményünk  minőségirányítási  programjának 
2008/2009. évi végrehajtásáról).
Mindemellett egyre több nehézséget okoz a szakmai kiadások évről évre csökkenő értékű 
előirányzata.  Továbbra  is  sok  gondot  jelent  a  gyermekek  fejlesztéséhez  szükséges,  a 
nevelőmunka  feltételeit  jelentő  eszközöknek  a  megfelelő  mennyiségű  biztosítása. 
Hovatovább ellehetetlenül a szakmai munka, hisz nem tudunk elegendő mennyiségben – a 
minőségről  már  nem  is  szólva!  –  biztosítani  rajzlapot,  ceruzát,  festéket,  ecsetet,  ollót, 
ragasztót, éít. a gyermekek foglalkoztatásához.
Működtetjük  intézményi  minőségirányítási  rendszerünket,  évről-évre  7-9  pedagógus 
teljesítményértékelését végezzük el, felmérjük partnereink igényeit, véleményét.
2009-ben újfent  minősíttettük  az  óvodák játszótéri  eszközeit,  ezek 95%-ban megkapták a 
megfelelőségi  tanúsítványt,  mely  nagyrészt  köszönhető  a  szülők  aktív  munkájának, 
összefogásának,  hisz  az  áttelepítésekben,  tereprendezésben  rendkívül  sokat  segítettek. 
Távlati célunk még egy, komplex, több funkciós mozgásfejlesztő játszótéri eszköz beszerzése, 
de ezek 3-4 MFt-ba kerülnek.
Nagyon hiányzik az óvodai tornaszoba, a nevelői szoba, az egyéni fejlesztő szoba, a megfelelő 
méretű és funkciójú szertár,  illetve raktárak.  Ezek nélkül  az óvodai nevelés feltételei  nem 
megfelelőek.
2009-ben,  több  éves  várakozás  után,  öt  homokozóban  tudtunk  teljes  homokcserét 
megvalósítani a 2008. évi pénzmaradványunk terhére.
Érdemi karbantartásra továbbra sincs lehetőség, évről-évre odázunk el olyan szükségszerű 
feladatokat, mint a víz-, fűtés-, és villamos rendszer teljes felújítása. E kérdésben azonban 
már előbbre léptünk, hisz fenntartónk 2009-ben sikerrel pályázott a közoktatási intézmények 
infrastrukturális  fejlesztése  elnevezésű  pályázati  kiírásra,  így  2010-ben  elkészülhet  3 
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gyermekmosdó  teljes  felújítása,  s  4  gyermekfoglalkoztatóban  a  nyílászárok,  radiátorok, 
világítás korszerűsítése. 
Egyre problémásabb a játszóudvar talajának és aszfaltjának állapota ( nagy fák gyökerei a 
felszínen, töredezett, hiányos aszfaltburkolat), valamint a pince mennyezetében futó víz-és 
szennyvízvezetékek állapota.

A vagyon alakulása.

2009. évben  eszközök beszerzése:

szakmai fejlesztések normatívájának ( 1 MFt ) terhére
310  db gyermekágynemű (az előírások szerinti 3. váltásra)
18 db gyermekfektető (Rönök)
1 db multifunkciós készülék
1 db hordozható számítógép

költségvetési előirányzatunkból
3 csoportban szőnyegek cseréje
beruházásra 3 csoportban beépített szekrények cseréje
könyvtárolók cseréje
1 db étkezőasztal, székekkel
udvari gyermekasztal paddal

alapítványi támogatással
ütéscsillapító gumitégla 850eFt értékben

szülői szervezet anyagi támogatásából
3 homokozóra előírás szerinti takaróponyvák
1 db udvari ivókút beszerzése, felszerelése
játszótéri eszközök telepítéséhez hozzájárulás 220eFt értékben.

A nyári karbantartás során a székhely óvoda négy gyermekmosdójában, s a Tótfalusi utcai 
tagóvodában is  a tisztasági  festés megtörtént,  a székhely óvoda egy személyzeti  mosdója 
felújításra került. 

Bevételi források és azok teljesítése.

JÁTÉKVÁR ÓVODA SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14.

BEVÉTELEK 2009. évi terv 2009.  évi 
mód.ei.

Teljesítés  Ft-
ban

Teljesítés Maradvány

Intézményi működési bevétel 18 149 18 782 22 514 
966

22 515 _3 733

Pénzmaradvány 244
Felhalmozási bevétel
Támogatásértékű  működési  bevétel 
TKT-tól
Támogatásértékű műk.bevétel önk.-tól 1 148 1 148 046 1 148 0
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Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Működési célú pénzeszköz bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Függő, futó, kiegyenlítő bevételek
ÖSSZESEN: 18 149 20 177 23 663 

042
23 663 -3 733

JÁTÉKVÁR ÓVODA SZENTGOTTHÁRD, KEREKERDŐ TAGÓVODÁJA, RÖNÖK

BEVÉTELEK 2009. évi terv 2009.  évi 
mód.ei.

Teljesítés  Ft-
ban

Teljesítés Maradvány

Intézményi működési bevétel 346 425 330 425 -79
Pénzmaradvány 66
Felhalmozási bevétel
Támogatásértékű működési bevétel TKT-
tól
Támogatásértékű műk.bevétel önk.-tól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Működési célú pénzeszköz bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Függő, futó, kiegyenlítő bevételek
ÖSSZESEN: 0 412 425 330 425 -79

Kiadások alakulása és a pénzmaradvány.

JÁTÉKVÁR ÓVODA SZENTGOTTHÁRD Kossuth L. u. 14.

KIADÁSOK 2009.  évi 
terv

2009.  évi 
mód.ei.

Teljesítés  Ft-
ban

Teljesítés Maradvány

Személyi juttatás 88 584 94 234 94 247 023 94247 -13
Munkaadókat terhelő járulékok 27 952 29 470 27 716 726 27 717 1 753
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 42 045 43 900 46 645 555 46 645 -2 745

ÖSSZESEN: 158 581 167 604 168 609 
313

168 609 -1 005

Pénzeszközátadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási kiadások 1 149 1 159 558 1 160 -11

ÖSSZESEN 158 581 168 753 169 768 
871

169769 -1 016

Felügy.alátart.ktgvet.szervnek 
foly.műk.tám.

-140 432 -148 579 -147 143 
406

-147 144 -1 435

Előző évi pénzmaradvány
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 263 657 1 264

JÁTÉKVÁR ÓVODA SZENTGOTTHÁRD KEREKERDŐ TAGÓVODÁJA RÖNÖK

KIADÁSOK 2009.  évi 
terv

2009.  évi 
mód.ei.

Teljesítés  Ft-
ban

Teljesítés Maradvány
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Személyi juttatás 3 494 2 781 912 2 782 712
Munkaadókat terhelő járulékok 1 056 776 263 776 280
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 029 1 512 664 1 513 516

ÖSSZESEN: 0 6 579 5 070 839 5 071 1 508
Pénzeszközátadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási kiadások

ÖSSZESEN 0 6 579 5 070839 5 071 1 508
Felügy.alátart.ktgvet.szervnek 
foly.műk.tám.

-6 167 -4 582 689 -4 583 -1 584

Előző évi pénzmaradvány
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -62 820 -63

ÖSSZESEN: 0 412 425 330 425 -76

Szentgotthárd, 2010. március 05.

                                                                    Tisztelettel:

                                                                                                                            Kovács Tiborné
                                                                                                                                           óvodavezető

3.) Városi Gondozási Központ

2009. évi költségvetési beszámolóhoz szöveges értékelés

1. Intézményi feladatellátás értékelése

A Városi Gondozási Központ 2009-ben is integrált intézményi keretek között biztosította a 
szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátást.

A Gondozási Központ által 2009-ben nyújtott szolgáltatások

Alapszolgáltatások keretében
1. Étkeztetés →  kötelezően  ellátandó  feladat,  kizárólag  Szentgotthárd  területén 

működtetett szolgáltatás.
2. Házi  segítségnyújtás →  kötelezően  ellátandó  feladat,  a  szentgotthárdi  kistérség 

keretében működtetett szolgáltatás
Körmend  Város  Jegyzője  Hatósági  Iroda  és  Gyámhivatal  által  HA-460-6/2009. 
ügyiratszámon kiadott  működési  engedély  alapján  2010.  január  01-től  az  ellátható 
személyek száma: 110 fő.

3. Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás →  önként  vállalt  feladat  a  szentgotthárdi 
kistérség keretében működtetett szolgáltatás.

294/228



Változás: A jelzőkészülékek száma 2009. január 01-től 20 db-bal bővült, így 2009-ben 
összesen 60 db jelzőkészülék állt rendelkezésre.
2009.  utolsó  negyedévében  a  fenntartó  által  benyújtott  előminősítő  és  általános 
pályázat befogadást nyert, így a szolgáltatás 2010. január 01-től 2012. december 31-ig 
terjedő időszakban finanszírozási szerződéssel működtethető.

4. Nappali  Idősek  Klubja →  kötelezően  ellátandó  feladat,  kizárólag  Szentgotthárd 
területén működtetett szolgáltatás
Változás 2009. január 01-től: férőhelyszáma 70 főről 60 főre változott és 6 nap helyett 
7 napos folyamatos nyitva tartással üzemel.

5. Támogató Szolgálat → önként  vállalt  feladat  a  szentgotthárdi  kistérség keretében 
működtetett szolgáltatás.
Változás: finanszírozási szerződéssel működtetve 2009. január 01-től 2011. december 
31-ig. Finanszírozási szerződés száma: TSZ-305/0-2008. A Szolgálat a 2009-re vállalt 
3300 feladategység alapján 8.040.000 Ft működési támogatásban részesült.

6. Közösségi  Pszichiátriai  alapellátás →  önként  vállalt  feladat,  a  Szentgotthárdi 
kistérség keretében működtetett szolgáltatás.
Változás: Finanszírozási szerződéssel működtetve 2009. január 01-től 2011. december 
31-ig. Finanszírozási szerződés száma: PSZ-015/0-2008. A szolgálat a 2009-re vállalt 
40 fős feladatmutató alapján 8.000.000 Ft működési támogatásban részesült.

Szakosított ellátás keretében
1.  Időskorúak Gondozóháza → önként  vállalt  feladat,  kizárólag  Szentgotthárd  területén 
működtetett szolgáltatás. Férőhelyek száma: 12 fő
Változás: A 76/2008. számú Társulási Tanács határozat értelmében ennek a szakfeladatnak a 
működése 2009. július 01-vel megszűnt.
A Gondozóház megszűnése kapcsán az átmeneti elhelyezést igénybevevő ellátottak – 11 fő 
elhelyezéséről  a  272/2008.  számú  képviselő-testületi  határozat  5.  a,  b,  pontjai  alapján 
intézkedtünk.
A 11 fő elhelyezése az alábbiak szerint valósult meg:

• Tartós bentlakásos idősotthoni elhelyezést igényel: 6 fő
• Családi környezetbe történő visszahelyezését kérte: 5 fő

ebből gondozás biztosítása
− hozzátartozói ellátással: 1 fő
− a VGK. által biztosított szolgáltatások igénybevételével: 4fő

A  Gondozási  Központ  által  működtetett  szolgáltatások  közül  az  Étkeztetés,  a  Házi 
segítségnyújtás  és  az  Idősek  Klubja  továbbra  is  2012.  december  31-ig  szóló  működési 
engedéllyel rendelkezik, az épület akadálymentesítésének hiánya miatt. Ez a probléma 2010-
ben  megoldódhat,  mivel  a  fenntartó  által  2009-ben  a  „Városi  Gondozási  Központ 
akadálymentesítése”  címen  NYDOP-5.1.1/C-09-2009-0026  jelű  pályázatát  10.886.482  Ft 
összegben támogatásra érdemesnek ítélték.
A Támogató  Szolgálat,  a  Közösségi  Pszichiátriai  Alapellátás  és  a  Jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás működési engedélyei határozatlan időre szólóak.

Ellátottak létszáma 2009. december 31-ei statisztikai jelentés alapján

Szakfeladat Ellátottak száma A tárgyév folyamán 
ellátásba kerültek

A tárgyév folyamán 
ellátásból kikerültek

Nappali Idősek Klubja 58 9 11
Étkeztetés 142 32 34
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Házi segítségnyújtás 
Sztg.

65 20 20

Házi segítségnyújtás 
Kistérség

44 14 12

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás Sztg.

32 19 7

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
Kistérség

28 13 5

Gondozóház 0 - 11
Támogató Szolgálat 17 10 3
Közösségi Pszichiátriai 
alapellátás

46 14 7

A  kistérség  területén  házi  segítségnyújtásban  részesült  44  fő  településenkénti 
kimutatása:
1. körzet: Felsőszölnök → 4 fő, Szakonyfalu → 1 fő, Alsószölnök → 5 fő
2. körzet: Rátót → 2 fő, Vasszentmihály → 3 fő
3. körzet: Rábagyarmat → 4 fő, Csörötnek → 8 fő, Magyarlak → 8 fő
4. körzet: Kétvölgy → 4 fő, Apátistvánfalva → 5 fő

A  kistérség  területén  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtásban  részesülő  28  fő 
településenkénti kimutatása:
1. körzet: Alsószölnök → 4 fő
2. körzet: Rönök → 4 fő, Rátót → 2 fő
3. körzet: Rábagyarmat → 2 fő, Csörötnek → 8 fő, Magyarlak → 8 fő

Támogató szolgálatban részesülő ellátottak kimutatása:
Összesen: 17 fő

Szentgotthárd: 11 fő, Kistérség: 6 fő → Rönök: 1 fő → Csörötnek: 2 fő → Magyarlak: 
2 fő → Rábagyarmat: 1 fő

Közösségi pszichiátriai ellátásban részesülő ellátottak kimutatása:
Összesen: 46 fő

Szentgotthárd:  31  fő,  Kistérség:  15  fő  → Alsószölnök:  1  fő  →  Rönök:  3  fő  → 
Csörötnek: 8 fő → Kétvölgy: 2 fő → Apátistvánfalva: 1 fő

A Városi  Gondozási  Központ  szolgáltatásai  közül  kiemelkedő  jelentőségű  az  élelmezési 
tevékenység biztosítása
A vásárolt élelmezés adatai:
Az Elamen Vendéglátó Zrt. által biztosított, vásárolt élelmezés ára
2009. január 01-től.
Reggeli: Normál: 210 Ft Diéta: 218 Ft
Ebéd: Normál: 512 Ft Diéta: 536 Ft
Vacsora: Normál 298 Ft Diéta: 316 Ft
Tízórai: Normál: 61 Ft Diéta: 82 Ft
Uzsonna: Normál 78 Ft Diéta: 98 Ft

2009. július 01-től
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Reggeli: Normál: 219 Ft Diéta: 227 Ft
Ebéd: Normál 533 Ft Diéta: 558 Ft

A gondozottak részére vásárolt élelmezési adatok

Idősek Klubja: 15963 adag ebéd, 4432 adag reggeli
Házi segítségnyújtás: 12004 adag ebéd, 552 adag reggeli
Étkeztetés: 27377 adag ebéd
Gondozóház: 840 adag reggelit, ebédet, vacsorát, tízórait és uzsonnát vásároltunk.

2. Bevételi források és azok teljesülése

A 2009. évi bevételek kimutatását az 1. számú táblázat szemlélteti.

1. számú táblázat
Bevételek 2009. évi 

terv
2009. évi 
mód.ei.

Teljesítés Maradvány

Intézményi működési bevétel 29 708 28 643 33 601 -4 958
Pénzmaradvány 817
felhalmozási bevétel
Támogatásértékű működési bevétel 
TKT-tól
Támogatásértékű mük. Bevétel önk-
tól 46

1 475 1 475

Támogatásértékű felhalmozási 
bevétel
Működési célú pénzeszközátvétel
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
48-as Függő, átfutó, kiegyenlítő 
bevételek
Összesen 29 708 30 935 35 076 -4 958

2009-ben a bevételek összetevői:
• Az egyes szolgáltatásokat igénybevevő kliensek személyi térítési díjai
• Munkahelyi élelmezést igénybevevő alkalmazottak étkezési térítési díja
• Élelmezési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés
• Közfoglalkoztatásban  részt  vevő  3  fő  munkabérének  támogatása,  önkormányzattól 

átvett pénzeszközök

Személyi térítési díjból eredő bevételeket a 2. számú táblázat szemlélteti.

2. számú táblázat
Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés % Bevétel: 

Kiadás/többlet
1210  Nappali 
Idősek Klubja

9 204 9 921 9 921 107,79 717

1213 
Étkeztetés

12 864 15 507 15 507 120,54 2 643

1214 3 330 2 042 2 042 61,84 -1 258
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gondozóház
1218  Házi 
segítségnyújtás 
Kistérség

1 200 1 916 1 916 159,66 716

1212  Házi 
segítségnyújtás 
Sztg

2 040 2 789 2 789 136,71 749

1219 
Jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás

360 560 560 155,55 200

Támogató 
Szolgálat

740 866 866 117,02 126

Összesen 29 708 33 601 33 601 122,73 3 893
Az ellátottak az igénybe vett szolgáltatásokért 2009. május 01-től a 13/2009. számú Társulási 
Tanácsi határozat és a Városi Gondozási Központ 1/2009. számú utasítása alapján fizették a 
személyi térítési díjat.
Intézményünk személyi térítési díj hátralékkal nem rendelkezik.
A személyi térítési díjakból eredő összintézményi többletbevétel összege: 3.893 eFt.
Összintézményi szinten a tervezett személyi térítési díj bevétel 122,73 %-ban teljesült.

Pályázatok
A Városi Gondozási Központnak 2009-ben önállóan benyújtott pályázata nem volt.

A Városi Gondozási Központ részére a fenntartó által 2009. évben benyújtott pályázatok
1. Támogató Szolgálat céljára benyújtott fejlesztési pályázat.

Finanszírozási szerződés száma: TSZ-305/0-2008.
Elnyert összeg: 500.000 Ft. Ebből 300.000 Ft a KOR-213 forgalmi rendszámú kisbusz 
akadálymentesítésére,  navigációs  rendszer  beszerzésére  és  200.000  Ft  informatikai 
fejlesztésre, eszközbeszerzésre fordítható (laptop).
A program megvalósításának határideje: 2010. május 30.

2. Közösségi Pszichiátriai Alapellátás céljára benyújtott fejlesztési pályázat.
Finanszírozási szerződés száma: TSZ-015/0-2008.
Elnyert összeg: 250.000 Ft, ami eszközbeszerzésre (fénymásoló) fordítható.
A program megvalósításának határideje: 2010. május 30.

3. A „Városi  Gondozási  Központ  akadálymentesítése”  című  NYDOP-5.1.1/0-09-
2009-0026 jelű pályázat.
Elnyert összeg: 10.886.482 Ft.
A program megvalósításának határideje: 2010. november 30.

4. A Szlovénia-Magyarország  Határon  Átnyúló  Együttműködési  Program  2007-
2013 MENTAL HEALTH című SI-HU-1-2-010 számú projekt.
A projekt teljes költségvetése: 637.903,90. Euro.
A Városi Gondozási Központnak, mint az egyik project partnernek a költségvetése: 
62.854 Euro.
A  projekttel  kapcsolatosan  2009.  október  21-én  aláírásra  került  a  Partnerségi 
Megállapodás.  A hazai társfinanszírozási  szerződés megkötésére ez idáig még nem 
került sor. 2009-ben 1db 360 Euróról szóló tolmácsolási számla került kifizetésre

3. Kiadások alakulása
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A 2009. évi kiadások alakulását a 3. számú táblázat szemlélteti.

Kiadások 2009. évi 
terv

2009. évi 
mód. ei.

Teljesítés Maradvány

Személyi juttatás 61 457 61 645 61 505 140
Munkaadókat terhelő járulékok 19 553 18 712 17 646 1 066
Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások

53 013 50 203 50 828 -625

Összesen: 134 023 130 560 129 979 581
Pénzeszközátadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási kiadások 4 859 4 859 0

Összesen: 134 023 135 419 134 838 581
Felügy. alá tart. ktgvet. szervnek foly. 
műk. tám. 

-104 315 -104 435 -98 952 -5 483

Előző évi pénzmaradvány
39-as Függő, átfutó, kiegyenlítő 
kiadások

-7

Összesen 29 708 30 984 35 879 -4 902

Összintézményi szinten a teljesített kiadás: 129.979 eFt.

Összetevői:
• Személyi jellegű kiadások teljesítése: 61.505 eFt
• Járulékok teljesítése: 17.646 eFt

A  járulékok  1.066  eFt-os  maradványa  a  TB.  járulék  32  %-ról  27  %-ra  való 
változásával indokolható.

• Dologi kiadások teljesítése: 50.828 eFt
• A kiadás maradványa: 581 eFt

A 4.859 eFt-os felhalmozási kiadásból került beszerzésre az LNU-623 forgalmi rendszámú 
RENAULT  KANGO  személygépkocsi,  ami  az  alapszolgáltatások  működtetésének 
nélkülözhetetlen tárgyi eszköze. A gépkocsi beszerzésnek tervezett előirányzata nem volt, így 
annak költsége az egyes szakfeladatok dologi kiadásaiból és az intézményi többletbevételből 
lett lefedezve.
Az intézményi költségvetésből zárolásra került 5.483 eFt.

Költségvetésünkben tervezett személyi jellegű kiadások biztosították a zavartalan működést.
Az  alap  illetmények  és  a  pótlékok  teljesítése  a  tervezett  szintnek  megfelelően  kerültek 
felhalmozásra.
Az  alapfeladatok  zavartalan  működésének  fenntartását  kizárólag  nagyon  szigorú, 
fegyelmezett és átgondolt gazdálkodással lehetett biztosítani. A folyamatosan növekvő anyagi 
kiadások  miatt  továbbra  is  fennállnak  az  előző  években  is  jelzett  problémák:  az  épület 
állagának romlása, a berendezések, az eszközök, a bútorok elöregedése, elhasználódása szinte 
teljes körű amortizációja.

4. Pénzmaradvány alakulása

Az intézmény 2008.  évi  pénzmaradványa,  a  817.  e  Ft  a  dologi  kiadások finanszírozására 
került felhasználásra.
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A 2009. évi intézményi költségvetés zárolása miatt pénzmaradvány nem áll rendelkezésre.

5. A vagyon alakulása

Elvégzett karbantartások
• Gondozóház épületének beázás miatti tetőjavítása: 412.870 Ft
• Gondozóház épületének utcai fronti csatorna cseréje: 151.549 Ft
• Gondozóház épületének fertőtlenítő meszelése: 98.500 Ft
• Idősek Klubja épületének beázás miatti tetőjavítása: 147.690 Ft

Támogató Szolgálat
• KOR-213 forgalmi rendszámú kisbusz (RENAULT TRAFIC)

− 2 éves revíziója: 91.748 Ft
− 4 db gumiköpeny vásárlás: 162.000 Ft

Idősek Klubja – Étkeztetés – Házi segítségnyújtás
• LNU-623  forgalmi  rendszámú  RENAULT  KANGO  személygépkocsi  beszerzése: 

4.859 eFt
• Futószőnyeg beszerzés: 17,80 fm.: 30.658 Ft

Közösségi Pszichiátriai alapellátás
• Futószőnyeg beszerzés: 28,40 fm.: 53.670 Ft
• 1 db lemezjátszó: 8.850 Ft
• Függöny: 24 fm: 59.880 Ft
• 4 db íróasztal: 200.000 Ft
• 4 db forgószék: 100.000 Ft
• Vénusz elemes irattartó szekrény: 80.000 Ft

6. Az intézményi létszám változása

78/2008. számú Társulási Tanácsi határozat alapján
A Társulási Tanács a Városi Gondozási Központban engedélyezett álláshelyek számát 41 főről 
2009. január 01-től 40 főre, 2009 július 01-től 40 főről 33 főre való módosítását fogadta el.

Az Időskorúak Gondozóházában 2009. január  01-én az engedélyezett álláshelyek száma 7 fő 
volt. Ebből 6 fő szakmai és 1 fő technikai alkalmazott volt. A szakmai alkalmazottak közül 1 
főnek 2009. 01. 30-vel közös megegyezéssel megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya mivel a 
kolléganő  2009.  február  01-től  munkahelyet  változtatott  és  a  szentgotthárdi  Pszichiátriai 
Betegek Otthonában dolgozik tovább szociális gondozóként.
Továbbá  a  szentgotthárdi  házi  segítségnyújtás  szakfeladaton  pedig  1  fő  határozott  idejű 
közalkalmazotti  kinevezéssel  rendelkező  szociális  gondozónőnek  is  közös  megegyezéssel 
szűnt  meg  a  közalkalmazotti  jogviszonya,  mivel  a  kolléganő  2009.  április  01-től  a 
szentgotthárdi Rehabilitációs Kórházban dolgozik tovább ápolónőként.
Az 5 fő határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel rendelkező szociális szakalkalmazott  
ugyan abban a munkakörben került tovább foglalkoztatásra, csak más szakfeladaton. 4 fő a  
szentgotthárdi házi segítségnyújtás 1 fő pedig az Idősek Klubja szakfeladaton került tovább  
foglalkoztatásra.
A  határozott  idejű  közalkalmazotti  kinevezéssel  rendelkező  technikai  alkalmazottat 
(takarítónő) segédgondozóként foglalkoztattuk a házi segítségnyújtás szakfeladaton, GYES-
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en  lévő  kolléganő  álláshelyén,  kinevezése  havi  szinten  került  meghosszabbításra, 
közalkalmazotti  jogviszonya  2009.  augusztus  31-vel  közös  megegyezéssel  megszüntetésre 
került.  2009.  február  28-val  megszüntetésre  került  dr.  Aknay  Imrével  kötött  megbízási 
szerződés, majd 2009. május 31-vel lejárt az Aknay és Társa Bt-vel kötött megállapodás is.
2009-ben a 3 fő GYED-en és GYES-es lévő alkalmazottból 2 fő munkába állt. Az intézmény 
alkalmazottai közül 2009. december 31-én 12 főnek határozott időre szóló közalkalmazotti 
kinevezése volt.

7. Az intézményvezetés éves tapasztalatai, szakmai munka eredményei

2009-ben  a  Nyugat-Dunántúli  Regionális  Államigazgatási  Hivatal  Szociális  Gyámhivatal 
szombathelyi  kirendeltsége  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Szociális  Módszertani  Központ 
bevonásával szakmai ellenőrzést tartott. Az ellenőrzött szolgáltatások: Támogató Szolgálat, 
Közösségi Pszichiátriai Alapellátás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Az ellenőrzésekről 
készített  jegyzőkönyvek  összegző  megállapításai  rávilágítanak  az  intézményben  folyó 
szakmai munka színvonalára és eredményességére.
A helyszíni ellenőrzés során megállapították, hogy az ellenőrzött szolgáltatások a működési 
engedélyekben foglaltaknak megfelelően működnek.
Az összegző megállapítás tartalma:
A fenntartó a szakmai szabályoknak megfelelő színvonalú ellátást biztosít, a szakmai munka 
jó színvonalú,  a gondozók lelkiismeretesen, az ellátottak érdekeit szem előtt  tartva végzik 
munkájukat, a segélyhívásokra azonnal intézkednek, az igénybevevők megfelelő ellátásban 
részesülnek. A feltárt hiányosságok a szolgáltatás ellátását nem veszélyeztetik.
Javaslatok:

• A  szolgáltatások  biztosításával  kapcsolatosan  az  akadálymentes  közlekedés 
feltételeinek megteremtése.

• A fenntartó az intézmény működésének törvényességét évente ellenőrizze és értékelje 
a szakmai munka eredményességét.

Intézményvezetőként továbbra is alapvető problémának tartom az egyes szolgáltatások tárgyi 
feltételeinek  (helyiség,  számítógép,  stb.)  hiányát,  ami  jelentős  mértékben  akadályozza  a 
pontos és hatékony munkavégzés  lehetőségét.  A Gondozóház bezárásával  nem kis gondot 
okoz  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  diszpécserközpontjának  folyamatos  szakmai 
felügyeletének a fenntartása, a rendelkezésre álló minimális szakmai létszámból.

8. FEUVE rendszer
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli 
feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az irányító szerv által jóváhagyott 
együttműködési  megállapodás  alapján)  intézményvezetőjeként  nyilatkozom,  hogy  a  2009. 
évben  az  általam  vezetett  Városi  Gondozási  Központban  gondoskodtam  a  folyamatos 
kontrollokról, ellenőrzésekről.
Gazdálkodással  kapcsolatos  feladatainkat  a  fenntartó  pénzügyi  irodájának  munkatársai 
valamint a belső ellenőr folyamatosan kontrollálja.

Szentgotthárd, 2010. március 08.
Tisztelettel:

Fábián Béláné
intézményvezető
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4.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2009. évi költségvetési beszámolóhoz szöveges értékelés

Az intézmény feladatellátásának értékelése kistérségi szinten

Szentgotthárd  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  megalakulását  követően 
Szentgotthárdon és a kistérség 15 településén látunk el szakfeladatokat.

A Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  egyik  szakfeladata  a  családsegítés,  és  a 
rendszeres  szociális  segélyezettek  beilleszkedést  segítő  programja,  mely  területeket  a 
1993. évi III. törvény szabályoz.

Családsegítés  szakfeladat  tekintetében  a  szociális  törvény  változása  miatt  már  2007-ben 
fontos  feladat  volt  a  családsegítő  jelzőrendszer  kialakítása.  Az  elmúlt  években  azt 
tapasztaltuk, hogy a jelzőrendszer működtetésébe bevont személyek egy köre pl: háziorvosok 
kevésbé  jelzik  a  problémákkal  küzdő  személyeket.  A  jelzőrendszer  kialakításával 
kapcsolatban újból áttanulmányoztuk a jogszabályt, és szükség szerint módszertani segítséget 
kértünk  a  szombathelyi  Pálos  Károly  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
Módszertanától. A kapott információk mentén Szentgotthárdi kistérségben a Gyermekjóléti 
Szolgálathoz hasonlóan kialakításra került az észlelő -  jelzőrendszer. Ezen tevékenység azért 
fontos, mert a hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetben lévők észlelése, és megsegítése a 
jelzőrendszer működésével hatékonyabbá válik. A jelzőrendszer hatékonysága jelenleg még 
nem éri el a kívánt mértéket.  A szakemberek koordinálása folyamatos feladata a családsegítő 
szolgáltatásnak.  Természetesen  az elsődleges  cél  a  kistérségben élő  szociális  szempontból 
hátrányos  helyzetű,  és  veszélyeztetett  családok  felkutatása,  feltérképezése,  és  számukra  a 
megfelelő segítség nyújtás megvalósítása.
A 2009.  évben szociális  feltérképezés  során felkerestük a  szociális  ellátórendszerben nem 
szereplő,  az  önkormányzat  által  jelzett  személyeket  a  településeken,  akik  szociális 
szempontból segítségre szorulnak, de problémájukkal nem keresik fel az illetékes szerveket. 
Kirívó esettel nem találkoztunk, de több személy problémáit a szociális munka eszközeivel 
kezelni lehetett. Tapasztalataink szerint 2009-ben a településeken élő családok, egyedül élők 
szociális helyzete nagymértékben romlott. Ennek fő oka a munkanélküliség, mely probléma 
az  egyének  életvezetésére,  mentális  állapotára  stb.  negatívan  hat.  A  Polgármesteri 
Hivatalokhoz  intézett  segély  kérelmeken  kívül  a  családokat  természetbeni  formában  is 
igyekeztünk  segíteni.  Ennek  érdekében  tartós  élelmiszer,  ruha,  és  háztartási  eszközök 
gyűjtését végeztük egész évben. 
Több család esetében a családgondozás során súlyos anyagi gondokat kezeltünk, több kiskorú 
esetében  az  alapvető  élelmiszer  biztosítása  az  önkormányzat  által  adható  támogatásokból 
lehetett  fedezni.  Ezen  problémák  Szentgotthárdon,  és  a  kistérségi  településeken  is 
jelentkeztek.  Kistérségben  a  problémát  fokozza,  hogy  a  családok,  egyedülálló  személyek 
sokkal  zárkózottabban élnek,  mint  Szentgotthárdon.  Ezen probléma akadályozza  az  aktív, 
hatékony,  és gyors segítségnyújtást,  mivel  az adott  személyek nem, vagy későn említik a 
nehézségeiket.  A  kliensek  szociális  problémáinak  enyhítése  miatt  több  helyi  karitatív 
szervettel  is  kapcsolatot  tartottunk.  Meglátásunk szerint nincs  annyi  felajánlás,  amennyi 
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elegendő  lenne  a  többszörösen  hátrányos  helyzetben,  vagy  veszélyeztetettségben  lévő 
családok, gyermekek megsegítésére. 

A települések önkormányzataival  rendszeres  volt a  családgondozók kapcsolattartása, 
együttműködés  és  a  folyamatos  információcsere,  és  szükség  szerint  közös  megoldási 
lehetőségek kidolgozása valósul meg. 
   A  szélesebb  körű  információ  nyújtás  érdekében  tájékoztató  anyagokat  készítettünk, 
melyeket  családokhoz,  és  intézményekhez  is  eljuttattunk.  Az információs  anyagok többek 
között tartalmazták az elérhetőségünket, tevékenységünk profilját. A helyi médián keresztül 
folyamatosan  jelentetjük  meg  programjainkat,  Keres-kínál  rovatunkat  a  Gotthárd  Tv 
Képújságjában, mely a településen élők számára is elérhető információ.
   A kistérség  településein  rendszeres  fogadóórák  biztosították a  lakosság  számára  a 
Szolgálattal a kapcsolatfelvétel lehetőségét, jelzés tevését, szolgáltatásaink igénybevételét. Az 
intézményünk által biztosított fogadóórák rendje 2009. évben a feladat-ellátási területen heti 
rendszerességgel  valósul  meg,  váltva  a  gyermekjóléti  szolgálat  családgondozójával. 
Kollégáim  tájékoztatása  szerint  a  településeken  a  jelzőrendszeri  tagokkal,  hivatalok 
munkatársaival,  Falugondnoki  Szolgálattal,  családokkal  a  kapcsolattartás  napi  szinten 
megtörténik.  A  települések  vezetői,  és  Polgármesteri  Hivatalok  dolgozói  segítőkészek, 
kapcsolatunk megfelelő. 
Intézményünk által biztosított családgondozói fogadóórák kihasználtsága eltérő. Vannak olyan 
települések,  ahol  kevésbé  veszik  fel  a  kliensek  személyesen  a  kapcsolatot  a 
családgondozókkal. Ezért jelzés esetén a kollégák keresik fel a családokat az otthonukban. A 
fogadóórákra meghívott, behívott kliensek magas számban megjelennek a konzultációkra. A 
konzultációkon inkább egyéni esetkezelések történnek, majd a szociális anamnézis felvétele, 
megismerése után közösen megbeszélve,  igény szerint kialakításra kerül a családgondozás 
kerete.  Elsősorban  azokat  nevezzük  klienseinknek,  akik  írásban  is  kérik  a  szociális 
esetkezelést, és a megfogalmazott kereteket elfogadják. Természetesen azokat a személyeket 
is segítettük, informáltuk, stb., akik az önkéntesen kérhető szolgáltatásokat nem igényelték. 
Ezen  illetők  tekintetében  is  megvalósult  a  számukra  szükségesnek  tartott  korrekció. 
Érzékelhető,  hogy  intézményünk  tevékenységét  a  lakosság  megismerte  a  kistérség 
településein  is.  A tapasztalatok  azt  mutatják,  hogy  a  kliensek  változatlanul  szívesebben 
osztják  meg  problémáikat  otthoni  környezetükben  a  családgondozóval,  mint  hivatalos 
körülmények  között.   Munkánk  során  arra  törekszünk,  hogy  megelőzzük  a  családok 
elhanyagoltságát,  kiszolgáltatottságát.  Törekvésünk,  hogy  a  segítő  és  a  hozzáforduló 
együttműködése  során  a  kliens  eljusson  valamilyen  megoldáshoz  a  problémájában,  a 
családgondozó segítő támogatással áll a kliens mellett.
Tesszük  mindezt  szociális,  életvezetési,  mentálhigiénés  tanácsadás,  segítőbeszélgetés, 
természetbeni segítségnyújtás (adományok: ruha, cipő, játék, könyv, bútor, háztartási gépek 
stb.  közvetítése),  információnyújtás,  felvilágosítás,  szociális  és  egyéb  információs  jellegű 
tájékoztatás, érdekképviselet, ügyintézés formájában. 
A rendszeres szociális segélyezettek a Polgármesteri Hivatalok határozatai alapján kerültek 
kapcsolatba  a  családgondozókkal,  mivel  számukra  kötelező  a  kapcsolatfelvétel,  és  a 
kapcsolattartás.  Ezen  személyek  száma a  szociális  törvény  módosítása  miatt  a  tavalyihoz 
képes jelentősen csökkent.  Természetesen a segélyezett  személyek probléma megoldása is 
családsegítés keretein belül valósul meg. A Szolgálattal való együttműködés kérelemre indul, 
és önkéntes.

   Szolgálatunk  másik szakfeladata melyet Szentgotthárdon és a kistérség településein 
ellátunk,  a Gyermekjóléti  Szolgáltatás,  mely  feladat  ellátást  többek  között  a  1997.  évi 
XXXI  törvény  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  jogszabály 
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szabályoz.  A  Gyermekjóléti  Szolgáltatás  a  gyermek  érdekeit  védő  speciális  személyes 
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
szolgálja  a  gyermek  testi  és  lelki  egészségének,  családban  történő  nevelkedésének 
elősegítését,  a  gyermek  veszélyeztetettségének  megelőzését,  a  kialakult  veszélyeztetettség 
megszüntetését,  illetve a családjából kiemelt  gyermek visszahelyezését.  Elmondható,  hogy 
többnyire  súlyos,  halmozottan  jelentkező  problémákat  kezeltünk  családgondozásaink 
során. A kezelt problémák leggyakoribb típusai az anyagi problémák, szülői elhanyagolás, 
gyermeknevelési  gondok,  valamint  a  szülők  és  a  család  életvitele  miatti  problémák,  a 
családon belüli bántalmazás, lelki,  mentális instabilitások. 2009. évben több esetben krízis 
szituációval  találkoztunk,  mely  jellemzően  a  suiciditást  jelentett.  Az  öngyilkossági 
gondolatok,  és  kísérletek  korrekcióját  elsődlegesen  kórházi  kezelés  után  a  Gyermekjóléti 
Szolgálat mentálhigiénikus szakembere valósította meg. Több esetkezelés jelenleg is tart.
Szolgálatunk, mint a gyermekjóléti alapellátás intézménye hozzájárul a gyermek testi, értelmi, 
érzelmi és erkölcsi  fejlődésének, jólétének elősegítéséhez.  Ennek megvalósítása érdekében 
gyakran tartunk szülő, család, pár konzultációkat. A veszélyeztetett gyermekek megsegítése 
érdekében nagyon fontos a korábban már említett jelzőrendszer működtetése. Tapasztalatunk 
szerint a gyermekjóléti szolgáltatásban a jelzőrendszer hatékonyan működik.
A Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban speciálisan szociális, és mentálhigiénés, érintőlegesen 
egészségügyi  tájékoztatást,  valamint  gondozási:  családgondozás,  szervezési: 
esetmegbeszélés,  esetkonferencia,  szolgáltatási:  adósságkezelés,  tájékoztatás,  tanácsadás, 
információ  közvetítés,  szocializációs  hiányosságokat  kompenzáló  –  prevenciós  programok 
(hátrányos  helyzetű  és  veszélyeztetett  gyermekek  tábora,  családi  életre  felkészítő  tábor, 
előadássorozat, klubok működtetése) feladatokat lát el.
A 2009-as évben intézményünket,  a  gyermekjóléti  szolgáltatást  bemutató propaganda 
kiadványokat folyamatosan  terjesztettük  a  településeken.  Tájékozató  anyagokat  a 
gyermekek, szüleik, és a velük foglalkozó szakemberek is megismerhették. Intézményünket 
2009-től honlapon is el lehet érni: http://csaladsegito.szentgotthard.hu.
Prevenciós  célzattal  igyekeztünk  2009-ban  is  felvilágosító  tevékenységet  folytatni  a 
gyermekek  körében,  ezért  folyamatos  kapcsolatot  tartottunk  az  ÁNTSZ 
egészségfejlesztő – mentálhigiénikus csoporttal. 
Gyermekjóléti  Szolgálat  folyamatosan  informálta,  és  összefogta  a  gyermekvédelembe 
dolgozó szakemberek munkáját. Szükség esetén számukra is szakmai segítséget nyújt, akár 
egyéni  esetkezelésben  történő  problémákban  is.  Egyre  inkább  tapasztalható,  hogy  a 
gyermekekkel foglalkozó intézményekben a szakemberek az elhatalmasodó agresszióval nem 
képesek megfelelő kezelési eljárásokat kialakítani.  Ezen probléma a havi Családvédelmi 
Egészségnevelő  és  Koordinációs  Bizottsági  üléseken  folyamatosan  felmerül. 
Megállapításunk  szerint  a  városban  szükséges  lenne  főállású,  vagy  részmunka  idős 
gyermek  pszichiáter,  gyermek  pszichológus,  és  mentálhigiénikus  szakember 
alkalmazása.  A  tavalyi  évben  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  mentálhigiénés,  és 
szociálpedagógiai  eszközökkel  csoport  foglalkozásokat  kezdett  szervezni  a  városban 
található két középiskolában. A csoport foglalkozások témája alapvetően a kamaszok 
frusztrációs  szintjének  csökkentése,  és  a  rejtett  vagy  nyílt  utakon  történő  iskolai 
agresszió  kezelése  volt.  2010-ben  a  fenti  problémák  kezelése  a  SZOI  Arany  János 
Általános Iskolában is meg fog valósulni.
Az  intézmény  harmadik  szakfeladata az  adósságkezelési  szolgáltatás,  mely  a 
szentgotthárdi  lakosok  számára  elérhető  szolgáltatás.  2009-ban  3  fő  vett  részt  az 
adósságkezelési szolgáltatásban. 
2009-es  évben  14  család kereste  fel  a  Szolgálatot  adóssága  rendezése  miatt. 
Adósságcsökkentési  támogatásban  4  család  részesült,  esetükben  az  adósság  rendezése 
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elkezdődött.   Az  adósságkezelési  szolgáltatás  az  utógondozási  szakasza  után  3  család 
esetében zárult le.
Az ellátást igénybe vevők a tájékoztatást követően együttműködőek, annak érdekében, hogy 
hátralékuk mielőbb rendeződjön. Az együttműködés minden esetben zavartalan, a megadott 
keretek között zajlott.
A szolgáltatás keretein belül a kliensek életvezetési tanácsadásban vesznek részt, segítséget 
kapnak bevételeik és kiadásaik kezelésében, hátralék rendezési ügyeik vitelében. A tanácsadó 
ügyintézésben és információ nyújtásban is segítséget ad a kliensek számára. A kliensek önálló 
probléma  megoldó  képességeik  ösztönzéséhez  kapnak  segítséget  az  adósságkezelési 
tanácsadótól. 
Az elmúlt évben tapasztalható volt, hogy a Szolgálatot felkereső kliensek több éve fennálló 
hátralékkal  rendelkeznek,  emiatt  problémásabb  visszavezetni  őket  a  rendszeresen  fizetők 
közé. A szolgáltatókkal a kapcsolattartás és az együttműködés zavartalan volt, az információ 
átadás és a felmerülő problémák kezelése folyamatosan működött az elmúlt év során.
A  szolgáltatás  célja  a  lakosság  adósságállományának  csökkentése,  az  adósságkezelési 
programba bevont egyének, családok adósság problémájának rendezése, az adósok lakhatással 
kapcsolatos kiadásainak rendszeres fizetése, az adósság visszatörlesztése. 
Az adósságkezelési tanácsadó segíti a klienst abban, hogy problémamegoldó és „coping” – 
kapacitását fejlessze, hatékonyabbá tegye. Tevékenységét annak érdekében fejti  ki,  hogy a 
kliens motivált legyen, és képes legyen ügyei önálló vitelére, problémái megoldására. Segíti 
az adós és a forrásrendszerek közötti kapcsolat kiépítését.
A  sikeres  hátralékkezelés  érdekében  az  adósságkezelési  tanácsadó  elsősorban  a  kiváltó 
tényezőket próbálja megszüntetni, komplex problémakezelést végez, támogatást és segítséget 
nyújt  a  klienseknek,  hogy  képesek  legyenek  a  krízis  állapotból  mesterséges  erőforrások 
segítségével  kilábalni,  életvezetésükben  minőségi  változást  elérni.  Arra  törekszik,  hogy 
felismertesse  a  kliensekkel  saját  felelősségük  fontosságát  és  lakhatásuk  megőrzésének 
szükségességét.  Feladata  továbbá  a  családokkal  történő  reális,  teljesíthető  szerződések 
megkötése és megvalósítása. Együttműködik az adós háztartással,  alaposan feltérképezi az 
ügyfél családi, anyagi, egzisztenciális hátterét és közösen feltárják a probléma megoldásának 
lehetőségeit,  javaslatot  tesz  az  önkormányzatnak  a  szükséges  támogatásra,  előkészíti  az 
adósságkezelési  támogatás  iránti  kérelmet  és  továbbítja  a  döntéshozónak,  az  ügyféllel 
folyamatos  kapcsolatot  tart,  és  figyelemmel  kíséri  az  adósságkezelési  megállapodásban 
foglaltak betartását.

Szentgotthárdon évek óta  eredményesen  működő  nyári  napközbeni  táborunk kistérségi 
szintűre bővítése 2009-ben is megvalósult,  ezáltal  a kistérség településein élő gyermekek 
számára is elérhetővé vált a „Menő Manó” fantázianevű táborunk, amely a gyermekek nyári 
szabadidejének hasznos eltöltését tette lehetővé.
  
Tevékenységeinket  a  szakmai  programban  meghatározott  célok,  feladatok  alapján 
végeztük a 2009. évben is. A Szolgálat egységesen törődik a társadalmi, szociális kapcsolat 
rendezésével,  az  egyéni  és  szociális  hiányok  pótlásával  és  belső  egyéni  személyes 
konfliktusok kezelésével.     
Személyi állomány
A 15  település  ellátásához  8  családgondozó  alkalmazása  valósul  meg.  E  létszámmal  a 
fenntartó határozata alapján dolgozunk.
Intézményünk az  előírt  szakember  létszám biztosítását  követően  megkapta  a  határozatlan 
időre szóló működési engedélyt.

Az intézmény feladatait 7 fő családgondozó és 1 fő családgondozó- intézményvezető látja el. 
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A családsegítés  szakfeladat szakmai  tevékenységét  4  fő  családgondozó  alkotja  –  2  fő 
Szentgotthárd közigazgatási területén, 2 fő a kistérségben dolgozik. A kistérségben dolgozó 
kolléga  kinevezése  határozottról,  határozatlanná  változott,  de  az  év  során  ezen  kolléga 
munkahely váltás  miatt  áthelyezését  kérte.  Helyére a  Gyermekjóléti  Szolgálat  munkatársa 
került,  akinek ezen intézkedés  hatására  határozott  idejű kinevezése  határozatlanná  vált.  A 
kolléga 2009. augusztusától tartós táppénzes állományba kerül, gerinc problémái miatt, ezért 
tevékenységi körét belső helyettesítéssel lehetett megoldani. 2009-ben két fő gyermekjóléti 
státus is megüresedett, ezen szakterületek rövid idő múlva betöltésre kerültek. 

A megüresedett státusokat az érdeklődés hiánya, és egyéb problémák miatt helyi szinten nem 
lehetett  betölteni,  ezért  a  munkavállalók  útiköltség  térítése  jelentősen  megterhelte  az 
intézmény költségvetését. 

2009. évben a családsegítés szakfeladatot végző személyek képzési megfelelése: 1 fő teljes 
munkaidős  határozatlan  kinevezésű  felsőfokú  gyógypedagógiai  asszisztens  (Családsegítő 
Szolgálat  koordinátora).  A dolgozó  2009-ben  főiskolai  képzésben  vett  rész,  tanulmányait 
általános szociális munkás szakon folytatta, azóta diplomát szerzett.  1 fő teljes munkaidős 
határozatlan  kinevezésű  pedagógus,  aki  2009/2010-es  tanévben  szociális  alapvégzettség 
megszerzésére  lett  kötelezve.  A  dolgozó  az  év  során  munkahelyet  váltott,  1  fő  teljes 
munkaidős határozott kinevezésű szociális segítő. 

A gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladat szakmai egységét szintén 4 fő családgondozó látta 
el 2009-ben. 2 fő Szentgotthárd közigazgatási területén, 2 fő a kistérségben dolgozik. 
Az  adósságkezelési  szakfeladatot  az  adósságkezelési  tanácsadó  végezte,  aki  egyúttal  a 
gyermekjóléti szakfeladat szentgotthárdi családgondozója volt. 

2009.  évben a  gyermekjóléti  szakfeladatot  végzők képzettségi  megfelelése:  1 fő  teljes 
munkaidős  határozatlan  kinevezésű  általános  szociális  munkás  (jelenleg  a  Gyermekjóléti 
Szolgálat koordinátora, és az intézményvezető helyettest helyettesíti, annak távolléte idején). 
1  fő  teljes  munkaidős  határozatlan  kinevezésű  művelődés  szervező,  andragógus, 
mentálhigiénikus szakember, 1 fő határozott időre kinevezett szociálpedagógus.

2009-ben több esetben történt családgondozó váltás, az állás lehetőségek minden esetben 
meghirdetésre kerültek.   

Intézményvezetés tapasztalatai:  2009. 01. 01-től látom el megbízás alapján az Intézmény 
vezetését,  átmeneti  időre.  Természetesen  egy  kis  létszámú  Intézmény  vezetése  is 
kulcskompetenciákat igényel. Fontos, hogy a vezető komoly szakmai háttérrel rendelkezzen 
annak érdekében, hogy komplexen átlássa a saját,  és  a kollégái  munkáját  is.  Meglátásom 
szerint a kollégák a szakmai tevékenységüket komolyan veszik. Fő szempont a napi, heti, havi 
tevékenység  megszervezése,  a  szervezet  komplex  vezetése.  A  rövid  és  a  hosszú  távú 
tevékenységek megszervezése minden esetben megbeszélés formájában történt, ezen kívül a 
kollégákkal személyesen is egyeztettem a szakmai munkájuk ellátása, segítése szempontjából. 
Véleményem  szerint  a  kistérség  területén  a  Polgármesteri  Hivatalokkal  széleskörű,  és 
megfelelő szintű volt a kapcsolatunk. Amennyiben segítséget kértünk klienseink számára az 
Önkormányzatoktól, együttműködő magatartást tapasztaltunk. Konfliktusos, vagy annak tűnő 
helyzeteket a körülöttünk lévő Intézményekkel meg tudtuk beszélni, kölcsönösen segítettük 
egymást. Folyamatosan szerveztem a kollégák továbbképzési kötelezettségét. 
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 Minden lehetséges továbbképzésen rész vettünk a szakimai kompetenciák, tudás, és a „kiégés 
szindróma” megelőzése érdekében.
 A személycserékkel kapcsolatos teljes körű feladatokat a megfelelő személyekkel egyeztetés, 
jelzés útján végeztem. 
Meglátásom  szerint  a  kollégák  megfelelő  szintű  szociális  érzékenységgel,  tudással, 
kompetenciákkal  rendelkeznek  a  tevékenységük  ellátásával  kapcsolatban.  Az  esetlegesen 
kialakult problémákat igyekszünk az Intézmény keretein belül kezelni, megoldani. 
Az intézmény pénzügyi tevékenységét minden esetben a Pénzügyi Iroda vezetőjével, majd a 
Pénzügyi Irodával is egyeztetem. 

Meglátásom  szerint  az  intézmény  működése  a  2009.  évben  sikeres  volt.  A feladatokat 
határidőre elvégeztük,  az év során több olyan tevékenység megszervezése is  megvalósult, 
melyek korábban nem szerepeltek a szakmai programban. 

A  2009.  nyarán  a  szombathelyi  Pálos  Károly  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
Módszertani  Intézménye,  és  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Közigazgatási  Hivatal 
Gyámhivatala is ellenőrzést végzett az Intézménynél. Az ellenőrzés megállapította, hogy az 
Intézmény magas szinten végzi a szakmai munkát, dokumentációkban sem a hatóság, sem a 
módszertan  kirívó  problémákat,  hiányokat  nem  tapasztalt.  Az  ellenőrzéssel  kapcsolatban 
jegyzőkönyvüket megküldték. 

Tárgyi feltételek

A  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  épülete  a  település  központjában,  jól 
megközelíthető helyen található, csak erre a célra használt épületrészben. A tárgyi feltételek 
már  2007-ben  is  javultak:  Egy  digitális  fényképezőgép,  8  db  íróasztal,  illetve  minden 
munkatárs részére biztosított számítógép, melyek a kistérség által, pályázati forrásból került 
intézményünkhöz 9 db notebook és 1 db fénymásoló, mely nagy mérték segíti munkánkat. 
Elérhetőségeink: 1 vezetékes telefon, 1 telefax, mobiltelefon, honlap, internet hozzáférés. Az 
intézmény munkatársai két helyiségben végzik adminisztrációs feladataikat, két interjúszoba, 
egy  raktárhelyiség,  továbbá  kulturált  várakozást  lehetővé  tevő  helyiség,  ill.  külön 
mellékhelyiség a munkatársak és a kliensek részére rendelkezésre áll. Mindezek a változások 
elősegítik a hatékonyabb munkavégzést. 
A fogadóórákon  a  kliensek  fogadásához,  a  bizalmas  beszélgetésekhez  megfelelő  helyiség 
biztosítása nélkülözhetetlen, ez többnyire a kistérség településein is biztosított.  
2009. évben pénzmaradványból több nélkülözhetetlen eszköz beszerzésére, illetve pótlására is 
sor került.

Helyiségek tekintetében  egy nagyobb közösségi  helyiségre van szükségünk a  csoport-és 
közösségi szociális munkához (napközbeni táboraink, játszóház, Baba – mama klub stb.).
Jelenleg  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesülettől  igénylünk  nagyobb  termet  fenti 
programjainkhoz. 

2008-ban  elkezdődött  a  pénzmaradványból  fizetett  szupervízió a  dolgozók  részére,  mely 
lehetőség 2009-ben befejeződött. 

FEUVE rendszer működése
 A tárgyévben a pénzügyi folyamatok tekintetében az intézmény minden esetben egyeztetett a 
pénzügyi  iroda  vezetőjével,  majd  a  pénzügyi  irodával.  Kizárólag  a  napi  működéshez 
szükséges kiadások valósultak meg. Rendkívüli pénzügyi intézkedésre nem volt szükség. Az 
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egyeztetés az 50. 000 Ft alatti kiadásokra is érvényes volt. Az intézmény a képviselő testület 
által meghatározott, és a költségvetésben szereplő személyi létszámmal működik (8 fő). Az év 
során a megüresedett álláshelyeket viszonylag gyorsan sikerült betölttetni, ebben fennakadás 
nem következett be.  A bérgazdálkodás tekintetében probléma nem alakult ki, minden dolgozó 
a besorolása szerinti bér kifizetésben részesült.

Pénzmaradvány 
Pénzmaradványból  2009.  évben  nagyobb  összegben  a  következő  eszközöket  kerültek 
beszerzésre: -  Honlap készítés: 59.000 Ft

- 1 db. Dell Inspiron 1525 notebook: 177.500 Ft
- 1 db. kerékpár: 34.000 Ft
- 1 db. teafőző: 9630 Ft

Bevételek – Kiadások

2009.évben az Intézmény pályázatot nem nyújtott be. Az Intézmény önálló vagyonnal nem 
rendelkezik.

Kiadások 2009.évi 
terv

2009.  évi 
mód.ei.

Teljesítés 
Ft-ban

Teljesítés Maradvány

Személyi juttatás 15.180 15.669 14.846293 14.845 824
Munkaadókat 
terhelő járul.

4.594 4.771 4.451252 4.451 320

Dologi kiadások 2.725 2.886 2.379107 2.379 507
Összesen 22.499 23.326 21.676652 21.675 1651
Pénzeszköz átadás
Ellátottak  pénzbeli 
juttatásai
Felhalmozási 
kiadások
Összesen 22.499 23.504 21.854252 21.853 1.651

Bevételek
Intézményi  műk. 
bevét.

190 239 97.336 97 142

Pénzmaradvány 56
Bevételek 
önkormányzatoktól

297 296.735 297 0

Összesen 190 592 394.071 394 142

Szentgotthárd, 2010. március 4.

Tisztelettel:
                                                                                               Uhor Anita
                                                                                        mb. intézményvezető
                                                                                                       s.k.
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2.sz. melléklet

Beszámoló

A belső ellenőrzésről

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a belső ellenőrzési tevékenység 
gyakorlása  a  többször  módosított,  2004.  augusztus  1-től  hatályos  Belső  Ellenőrzési 
Kézikönyv előírásai szerint látja el, melynek összeállítása az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII.  törvény  121/A §-a  valamint  a  költségvetési  szervek  belső  ellenőrzésről  szóló 
193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően zajlik.
A Kézikönyv tartalmazza mindazon jogokat és kötelezettségeket, melyet a függetlenített belső 
ellenőrt  érintik  és  melyeket  követni  köteles.  Ezen  felül  szerepelnek  benne  az  ellenőrzési 
tevékenységhez  szükséges  dokumentációk,  az  irat-  és  jelentésminták,  a  vizsgálatok 
előkészítésének, lebonyolításának, zárásának szabályai.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása  

1. Az  ellenőrzési  tervben  foglalt  feladatok  teljesítésének  értékelése,  a  tervtől  való  
eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

1.1. Intézményünkben az éves  terv összeállítását  –  az előző év gyakorlatához hasonlóan – 
kockázatelemzés alapozta meg, a tervezett és végrehajtott vizsgálatok közül 9 magas és 4 
közepes  kockázatú  területekre  irányultak.  Az  ellenőrizendő  témák  kiválasztásában 
meghatározó  szerepet  játszottak  a  polgármesterek,  a  jegyzők,  valamint  Szentgotthárd 
Város  Polgármesteri  Hivatalának  irodavezetői  által  összeállított  ellenőrzési  javaslatok, 
valamint a korábbi ellenőrzések tapasztalatai. A terv összeállítása során a fő cél az volt, 
hogy az év folyamán a térség központot ellátó város intézményi tevékenységének  minden 
területére  kiterjedjenek  az  ellenőrzések,  érintve  minden  olyan  tevékenységet,  mely  a 
működés hatékonyságát, gazdaságosságát elősegítik Továbbá az év során a kistérség többi 
településére  is  eljutott  legalább  egyszer  az  ellenőrzés.  A  tervezés  megfelelőnek 
minősíthető, a kitűzött célokat sikerült teljesíteni.

1.2. A jelentéshez csatolt 1.sz. melléklet vázolja fel a tervezett és lefolytatott vizsgálatok típus 
szerinti  megoszlását,  a  ráfordított  ellenőri  napokat.  Az  ellenőrzési  mérleg  szerint  a 
tervezett (13 ellenőrzés) ellenőrzésből legmagasabb arányú (61,5%) a témavizsgálat, ezt 
követi a célvizsgálat (30,8%), majd ezt követte a felügyeletei jellegű ellenőrzés (7,7%). 
Az év során végrehajtott (16 ellenőrzés) közül a legmagasabb arányú (50%) a célvizsgálat, 
ezt  követi  a  témavizsgálat  (43,75%), majd  a  felügyeleti  jellegű  ellenőrzés  (6,25%) 
ellenőrzés.  Megbízhatósági  ellenőrzés  2009.  év  során  nem  fordult  elő,  valamint  a 
informatikai rendszer ellenőrzés sem került lefolytatásra.
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1.2.1. Elmaradt  ellenőrzés  az  év  folyamán  két  esetben  fordult  elő.  Az  elmaradt 
ellenőrzések a Falugondnoki szolgálatok ellenőrzése a kistérségben, valamint A 
Rátóti  körjegyzőség Humán Erőforrás kihasználtságának elnevezésű ellenőrzése 
volt.  Az  elmaradt  ellenőrzések  oka:  Az  falugondnoki  szolgálatok  esetében  az 
ellenőrzés  elmaradásának oka,  hogy az  ellenőrzés  időpontjáig  a  ÁFSZ (Állami 
Foglalkoztatási  Hivatal)  foglalkoztatási  és  szociális  hivatal  rehabilitációs  és 
szociális  igazgatósága  minden egyes  szolgálatot  leellenőrzött,  így az ellenőrzés 
2010.  évre  került  áthelyezésre.  A  Rátóti  körjegyzőség  Humán  Erőforrás 
ellenőrzésének elmaradását az időközben megoldódott erőforrás áthelyezés miatt 
vált okafogyottá. Erről a körjegyző értesített, így az ellenőrzés elmaradása mellett 
döntöttem.

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzés keretében 50 nap ráfordítással 5 vizsgálat (témavizsgálat) 
lefolytatásra  került  sor  az  Szentgotthárd  Város  Polgármesterének,  jegyzőjének, 
Rönök  és  Magyarlak  község  polgármesterének,  valamint  Gasztony  község 
jegyzőjének  felkérésére.  Az  ellenőrzések  a  Bérleti  díjak  ellenőrzése   a 
Szentgotthárdi Oktatási Intézményben (2009. december 14-től 18-ig), a Fluktuáció 
vizsgálata  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálatnál  (2009.  március  9-től 
március 25-ig), Rönök község gazdasági ellenőrzése (2009. április 30-tól május 
29-ig),  Magyarlak  község  óvoda  felújítási  pályázat  elszámolásának  ellenőrzése 
(2009.  november 30-tól  december 4-ig),  valamint  Gasztony Sport  és Kulturális 
egyesületének ellenőrzése volt (2009. november 30-tól december 4-ig).

1.2.3. Terven felüli ellenőrzés nem volt.

Az összes tervezett  ellenőrzés (13 db) 193 ellenőri  napot igényelt  volna a terv alapján. A 
lefolytatott (16 db) ellenőrzés összesen 209 napot vett igénybe, egy vizsgálatra átlagosan 13,1 
napot vett igénybe. A tervezett éves ellenőri napok száma 193 nap volt, ebből soron kívüli 
ellenőrzésre 39 nap volt fenntartva (tényleges: 50 nap). 
A  vizsgálatok  előkészítését,  lefolytatását  az  előírásoknak  megfelelően  végeztem  el. 
Valamennyi vizsgálat az általam elkészített és a munkaszervezet vezetője által jóváhagyott 
Vizsgálati  programban meghatározott  ellenőrzési  tematika  alapján  zajlott.  Minden esetben 
rendelkeztem a munkaszervezet vezetője által  aláírt  Megbízólevéllel,  melyet  az ellenőrzött 
szervezeti  egységek vezetőinek bemutattam a vizsgálatok kezdetekor.  A megállapításaimat 
Ellenőrzési  jelentésben  foglaltam  össze,  melyben  részletesen  vázoltam  az  ellenőrzések 
tapasztalatait,  az  észrevételeket  és  javaslatokat.  Az  ellenőrzések  zárásaként  a  vizsgálati 
dokumentáció egy-egy példányát a hozzá tartozó  Nyilatkozattal együtt az intézményvezető, 
illetve az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője kézhez kapta, egy példányt pedig én őrzök a 
Belső ellenőrzési kézikönyv által előírt nyilvántartás szerint.
Az elkészített belső ellenőrzési jelentések szinte minden esetben tartalmaztak a tapasztalatok 
alapján  javaslatot,  melyeket  megvalósíthatónak  tartottak.  A szükséges  intézkedéseket  nem 
minden  esetben  tették  meg,  ezért  a  jövőben  az  ellenőrzötteknek  mindenképpen  több 
intézkedési tervet kell készíteniük.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és  
akadályozó tényezőket
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnál az ellenőrzési  feladatokat 
közszolgálati  jogviszonyban foglalkoztatott,  függetlenített  belső ellenőrként látom el 2005. 
október  1.  óta,  tevékenységemet  a  munkaszervezet  vezetőjének  közvetlenül  alárendelve 
végeztem. 
2.1. A belső ellenőrzési egységek létszámhelyzete (1.sz. melléklet)

2.2.A Ber.11.§ (1) bekezdés előírásainak eleget téve felsőfokú tanulmányokat folytattam a 
Kodolányi János Főiskola gazdálkodási szakán (államháztartás gazdálkodása szakon), a 
diploma megszerzésének időpontja 2006. júniusa volt, végzettségem közgazdász.

2.3.  A  18/2009.  (X.6.)  PM  rendelet előírásainak  megfelelően  2009.  novemberében 
elvégeztem a kötelező szakmai továbbképzést, majd a rendelet előírásainak megfelelően 
2010. január 27. napján 5112959 regisztrációs számon a belső ellenőrök tevékenységét 
végzők nyilvántartásába  felvettek.  Ezáltal  a  költségvetési  szerveknél  belső  ellenőrzési 
tevékenység folytatásához engedéllyel rendelkezem.

2.4.1. Idegen nyelvi képzés: Német középfokú államilag elismer nyelvvizsgával rendelkezem, 

emellett angol nyelvből társalgási szintet értem el.

2.4.2.  Informatikai  képzés:  Középfokú  szoftverüzemeltetői  vizsgával  rendelkezem  (Okj-s 

azonosító szám: 52-4641-03)

2.5.  A belső  ellenőrzési  egység  funkcionális  függetlenség  biztosított,  az  év  során  a  belső 

ellenőrzés funkcionális függetlenség nem sérült.

2.6.  A 2009. év során nem léptek fel  olyan tényezők, melyek akadályozták volna a belső 

ellenőrzés végrehajtását.

2.7. A 2009. év során összeférhetetlenségi eset nem történt.

2.8. Az ellenőrzési jelentések általános minősége megfelel az előírásoknak, és a vonatkozó 

standardoknak.  Az  ellenőrzés  során  feltárt  hiányosságokat,  és  megállapításokat  minden 

esetben elfogadták az ellenőrzött szervezeti egységek. Az ellenőrzések során több esetben is 

tettem ajánlásokat, melyek minden esetben megvalósíthatóak voltak. A gyakorlatban azonban 

nem  minden  esetben  lettek  a  javaslatok  megvalósítva.  Az  ellenőrzések  sok  esetben  is 

tartalmaztak ajánlásokat és javaslatokat.

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők az év során nem fordult elő.

2.10.  Az  ellenőrzési  dokumentáció  nyilvántartását  a  Belső  Ellenőrzési  Kézikönyv  által 

meghatározott  formában  készítettem  el,  azaz  a  nyilvántartás  tartalmazza  az  ellenőrzött 

szervezeti egységek megnevezését, az elvégzett ellenőrzésének témájának meghatározását, az 

ellenőrzések  kezdetének  és  lezárásának  időpontját,  a  jelentősebb  megállapításokat  és 

javaslatokat, illetve az intézkedési tervek végrehajtását.
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3.  Az  ellenőrzések  fontosabb  megállapításai,  következtetései,  és  javaslatai  
(Szentgotthárd Város Önkormányzata vonatkozásában)

1./ Fenntartó és intézményeik pénzügyi és gazdasági kapcsolatainak vizsgálata
Az ellenőrzés során a szentgotthárdi és a kistérségi fenntartású intézményeket ellenőriztem. 

Az önkormányzat valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények közötti pénzügyi, és 

gazdálkodási kapcsolatokat alapvetően az Önkormányzat Számviteli politikája határozza meg. 

(hatályos: 2006. január 1.) 

Az Önkormányzat  szervezet  –  mint  önállóan gazdálkodó költségvetési  szerv –  számviteli 

politikájának rendelkezései és a kapcsolódó szabályzatok kiterjednek a hozzá tartozó részben 

önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szervekre.  Ennek  megfelelően  a  szabályzatok  hatálya 

kiterjed  a  szentgotthárdi  Polgármesteri  Hivatal  valamint,  a  kistérség  által  fenn  tartótt 

költségvetési szervekre.

Az  ellenőrzés  során  vizsgáltam  az  intézmények,  és  fenntartóik  együttműködési 
megállapodásait, amely minden esetben jól szabályozott és átlátható volt.
Az intézmények belső ellenőrzését is vizsgáltam. Belső ellenőrzési rendszert kell működtetni 
valamennyi önállóan gazdálkodó, vagy részben önálló gazdálkodó költségvetési szervnél. A 
függetlenített belső ellenőrzés feladatait teljes, rész -, illetve osztott munkaidőben, vagy több 
költségvetési szerv által közösen foglalkoztatott személy, valamint külső szakértő is elláthatja. 
Jelenleg az Önkormányzatnál, és a Kistérségi Társulás keretén belül 1 fő belső ellenőr látja el 
a belső ellenőrzési feladatokat, valamint a belső ellenőrzési vezető feladatait is.
Ugyancsak ellenőrzésre került  a  FEUVE rendszer is.  Szentgotthárd Város Önkormányzata 
rendelkezik hatályos FEUVE szabályzattal (jóváhagyás ideje: 2006. január 1.). A szabályzat 
kiterjed  mind  a  Polgármesteri  Hivatalra,  mind  az  Önkormányzat  intézményeire  is.  Az 
Önkormányzatnak  csupán egy önállóan  gazdálkodó intézménye  van  (III.  Béla  Szakképző 
Iskola), amely saját FEUVE szabályzattal rendelkezik. A FEUVE szabályzat ellenőrzését a 
belső  ellenőrzés  elkészítette,  az  erről  szóló  határozat  száma:  278/2008.  számú Képviselő-
testületi határozat.
Az ellenőrzés során ellenőrzésre kerültek a Pénzügyi folyamatok, a Létszámgazdálkodá, a 
Pályázati  tevékenység,  a  Beszerzések,  valamint  a  Intézményvezetés rendszere.  Az 
ellenőrzés folyamán ezekben a rendszerekben nem találtam súlyos hiányosságokat, valamint 
hibákat.
Az ellenőrzés végén a jövőbeni lehetőségre tértem ki.

Az ellenőrzés  során  hiányosságot  nem tapasztaltam.  Az  ellenőrzés  során  négy  javaslatot  
tettem: 1)  A közbeszerzéseket,  illetve beszámolók ellenőrzése  a jövőben mindig legyen az  
ellenőrzés  feladata,  2)  részletes  önkormányzati/kistérségi  szintű  ellenőrzési  stratégiát  kell  
alkotni, 3) Az együttműködési megállapodásokat aktualizálása javasolt, 4) A FEUVE rendszer  
kiterjesztése a kistérség többi településére.
A javaslatok közül az 1) pontban megfogalmazottaknak már eleget tett a belső ellenőrzés. A 
többi pont megvalósítása még nem történt meg.

2./ A Gondozási központ, a Rendelőintézet feladatellátási rendszervizsgálata
Rendelőintézet: 

A  rendelőintézet  jelenleg  egy  alulfinanszírozott  intézmény  (amennyiben  az  OEP 

finanszírozását nézzük). A rendelőintézet rá van szorulva arra, hogy a város egészítse ki a 
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hiányt. A rendelőintézetnek a jövőben mindenképpen arra kell törekednie, hogy a kiadás és a 

bevétel közötti hiányt a jövőben csökkentse.

Az intézmény összefinanszírozása:

2006 2007 2008
Tb finanszírozás 123.540.000 Ft 121.510.000 Ft 125.376.000 Ft
Önkormányzati 

támogatás 40.312.000 Ft 39.344.000 Ft 41.321.000 Ft

Személyi juttatások 100.053.000 Ft 107.300.000 Ft 102.997.000 Ft
Munkaadót terhelő 

járulékok 30.958.000 Ft 33.033.000 Ft 31.778.000 Ft

Dologi kiadások 84.425.000 Ft 78.233.000 Ft 91.538.000 Ft
Összes kiadás 148.097.000 Ft 149.908.000 Ft 151.908.000 Ft
Összes bevétel 156.524.000 Ft 152.215.000 Ft 154.965.000 Ft

Az  összesített  finanszírozásra  tekintve,  már  a  bevétel  magasabb,  mint  a  kiadási  oldal. 

Ugyanakkor ezekben a számokban már benne van minden bevétel, minden kiadás, ami az 

intézményt érinti.

A jövőben a (illetve, a megfinanszírozás már most ápr. 1-től csökkent) OEP finanszírozások 

felül  lesznek  vizsgálva,  és  előreláthatólag  a  tb  finanszírozás  még  alacsonyabb  lesz.  A 

közeljövőben várható, hogy az OEP átvizsgálja az összes szakrendelést. A vizsgálat célja az 

lesz,  hogy  megvizsgálják,  hogy  hol  lehet  bővíteni  a  szakrendelést,  illetve  hol  lehet 

csökkenteni a szakrendelési időket. (Ez a rendelő számára pozitív hatásokkal is járhat, mivel 

így növelni tudják a tb bevételeket).

Fontos  feladat  lenne,  ha  az  intézmény  a  jövőben  felülvizsgálná,  hogy  melyek  azok  a 

szakfeladatok,  amelyek  jelenleg  nagy  mínuszt  termelnek.  Ezen  szakfeladatok  jövőbeni 

racionalizálása javasolt.

Fontos megjegyezni, hogy jelenleg az intézményben 19 asszisztens dolgozik, és további 2 fő 

(1  fő gazdasági  ügyintéző,  1 fő ügyintéző)  segíti  a  főorvosnő munkáját.  Az asszisztensek 

munkaidő beosztását a jövőben minden esetben egy részletesebb kimutatás alapján kellene 

összeállítani  (amely  tartalmazná  az  asszisztensek  pontos  időbeosztását,  és  azt,  hogy  hol 

melyik  szakfeladaton  segítik  az  orvos  munkáját),  melyet  minden  évben  elküldenek  a 

fenntartónak.

Gondozási Központ:

A normatíva és térítési díja bevételeiből, valamint a kiadásokból látható, hogy a fenntartónak 

hozzá kell járulnia az intézmény fenntartásához. Amint az ellenőrzésből kiderül, az intézmény 

évente több millió forinttal alulfinanszírozott (amennyiben szigorúan csak azokat a normatíva 

bevételeket nézzük, amelyek a szakfeladathoz járnak, valamint a térítési díjakat vesszük ide) 
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A Szentgotthárd  Város  önkormányzat,  valamint  a  kistérség  a  következőképpen  2006-tól 

kezdődően a következőképpen támogatta a gondozási központot:
ÉV Önkormányzati 

támogatás
Normatíva összesen Pénzmaradvány Kiadások 

Összesen
2006 33.554.000 Ft 45.159.200 Ft 11.353.000 Ft 106.926.000 Ft
2007 44.375.000 Ft 46.626.900 Ft 13.791.000 Ft 138.297.000 Ft
2008 6.500.000 Ft 58.811.100 Ft 11.118.000 Ft 137.995.000 Ft

Összesen 84.429.000 Ft 150.597.200 Ft 36.262.000 Ft 383.218.000 Ft
 

A kiadásokat, valamint a támogatási bevételeket összehasonlítva, látható, hogy a Gondozási 

központ csak Normatíva bevételekből, illetve a térítési díjakból nem tudja fenntartani magát. 

Fontos, hogy a fenntartó minden évben támogassa az intézményét. 2009. évtől kezdődően 

jelentős kiadáscsökkentések fognak bekövetkezni. Így ettől az évtől kezdődően a Támogató 

szolgálat, valamint a Közösségi pszichiátria szolgáltatás az eddigi 4-5 milliós mínusz helyett 

már közel 1 milliós pluszt fog mutatni (várhatóan a támogató szolgálat még most is mínuszos 

lesz,  ugyanakkor  a  közösségi  pszichiátriai  szolgáltatás  még  inkább  pozitív).  Ugyancsak 

csökkenti  a  kiadásokat  a  Gondozóház  megszüntetése,  melyet  2009.  július  1.-től  fog 

megszüntetni a fenntartó. Igazi hatása legkorábban 2010.-től  fog jelentkezni. Ezen is több 

millió  forintot  tud  a  fenntartó  megspórolni  (2  fő  álláshely,  valamint  az  energiadíjak. 

Ugyanakkor kiesik a normatíva, amely amúgy sem fedezte még a béreket sem. 2010-től közel 

10.000.000 millió forintot kell, hogy jelentsen ez a döntés)

Az évek folyamán a Gondozási központ bevételeit a következő tételek tették ki:

2006 2007 2008
Intézményi bevétel 27.885.000 Ft 30.362.000 Ft 31.816.000 Ft
Normatíva 30.112.000 Ft 45.079.000 Ft 60.667.000 Ft
Kieg. normatíva 4.024.000 Ft 15.907.000 Ft 16.806.000 Ft
Önk.  befizetések 
(Sztg + Falvak)

33.554.000 Ft 44.375.000 Ft 6.500.000 Ft

Pénzmaradvány 11.353.000 Ft 13.791.000 Ft 11.118.000 Ft
Átvett 
pénzeszközök

1.830.000 Ft 1.927.000 Ft 6.887.000 Ft

fej.bev.bérpótlék - - 5.096.000 Ft
Összesen 108.728.000 Ft 151.441.000 Ft 134.526.000 Ft

A bevételekből jól látható, hogy a normatívák, valamint az Önkormányzatok befizetései teszik 

ki a nagy részét a fenntartásnak. Ugyancsak meghatározó szerep jut a térítési díjaknak is. A 

térítési díjakat az intézmény az évek folyamán nem emelte drasztikus mértéken. Jól látható, 
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hogy normatíva bevételekből  (és  a  kiegészítő  normatívákból)  egyre  több bevétele  volt  az 

intézménynek.

Ugyanakkor az is jól látható a táblázatból, hogy az évek folyamán az Önkormányzatok is 

egyre több támogatást adtak, kivétel ez alól 2008. amikor is a korábbi évekből megmaradt 

pénzmaradványok miatt nyújtott ennyi támogatást. Jövőre feltehetőleg ez az összeg magasabb 

lesz, ugyanakkor nem fogja elérni a korábbi évek szintjét.

Feltehetőleg,  és  az  idei  és  tavalyi  év  végén  meghozott  fájdalmas,  ugyanakkor  racionális 

lépéseknek  köszönhetően  a  kiadások  jelentős  mértékben  csökkeni  fognak,  ezáltal 

megteremtve az intézmény stabil működéséhez a feltételeket.

Az  ellenőrzés  személyesen  többször  is  felkerestem  a  Gondozási  Központot,  és  kisebb 

hiányosságokat észleltem, illetve hívta fel az intézményvezető a figyelmemet. Sajnos ma a 

gondozási központ főépületét  teljes egészében belakták, így a különböző szakfeladatoknak 

nincs külön irodájuk, „életterük”. Az étkeztetéshez kapcsolódó dokumentációt az étteremben, 

egyes szakfeladatok a gyengélkedő szobában végeznek el,amely nem helyénvaló. Ugyanakkor 

2009. július 1-től a gondozóház megszűnik, és rengeteg hely szabadul fel, ahova ezeket a 

szakfeladatokat  át  lehetne  helyezni.  Ezzel  nem  csak  a  dolgozóknak  lenne  könnyebb  az 

ügyvitel, hanem a gondozottaknak is. 

Fontos lenne, ha a jövőben felmérnék az épület energiaellátását, és ezáltal a jövőben tisztább 
képet lehetne kapni egy-egy feladat energiaszükségletére fordított kiadásokról.
Az ellenőrzés során több javaslatot is tettem, amelyek közül máig egy sem valósult meg. A 

rendelőintézet esetében javasoltam, hogy minden évben készítsenek egy részletes kimutatást  

az ápolónők beosztásáról, mikor és melyik szakrendelésen dolgoznak, és azt küldjék meg a  

fenntartónak. További javaslat volt, hogy vizsgálják meg, hogy melyek azok a szakterületek,  

amelyek nagyobb mínuszt termelnek, és ajánljanak megoldási javaslatokat

A  gondozási  központ  esetében  javasoltam,  hogy  a  különböző  szakfeladatok  előírt  fizikai  

feltételek meglétét a fenntartó vizsgálja meg, és amennyiben szükséges, javítson az elhelyezés 

körülményein. További javaslat volt, hogy a fenntartó mérje fel az épület, egyes szakfeladatok  

energiaellátását.

3./ Normatíva ellenőrzés 

A vizsgálat során Szentgotthárd Város önkormányzata, a kistérségi társulás által fenntartott 
intézmények  2008.  évi  normatíva  igényléseit  ellenőriztem.  Az  ellenőrzést  a  III.  Béla 
Szakképző iskola,  A Szentgotthárdi Oktatási  Intézmény,  a  Gondozási  Központ,  a  Játékvár 
Óvoda,  a  Kerekerdő  Óvoda,  a  Tapsifüles  Óvoda  tekintetében  folytattam le.  A normatíva 
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ellenőrzés keretében a 2008. évben igényelt normatívák valódiságát ellenőriztem. A vizsgálat 
minden évben kötelező eleme az ellenőrzési tervnek.
Az  ellenőrzés  során  hiányosságot  nem  tapasztaltam,  hibás  normatíva  igényléssel  nem 
találkoztam.

4./  Közérdekű  adatok  közzétételének  ellenőrzése  Szentgotthárdon,  és  a  kistérség 

intézményeiben:

Szentgotthárd  Város  tekintetében  a  közérdekű  adatok  közzététele  megoldott,  amelyre  a 

jogszabályok  2008.  július  1.-től  kötelezik  a  hivatalt.  Az  Önkormányzat  elkészítette  a 

jogszabályok által  elvárt  közérdekű  adatok  közzétételéről  szóló  szabályzatát,  amely  teljes 

körű, és minden esetben megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A közérdekű adatok közzétételéről szóló szabályzatban leírtakat minden esetben betartják az 

arra jogosultak, illetve kötelezettek. Az információáramlás jó.

Kisebb hiányosság, hogy a város, illetve a kistérség által fenntartott intézmények közérdekű 

adatainak közzététele mai napig nincs megoldva. Fontos lenne, ha a jövőben erre is nagyobb 

figyelmet fordítana a város, illetve a fenntartó.

Az ellenőrzés során több javaslatot is tettem, amik közül kettőt figyelembe vettek (1. - 2. pont),  
a többit még nem használták fel (3. - 5. pont). A javaslatok a következők voltak: 1) A listán 
legyenek sorszámozva a témakörök. (Ez a lista a szentgotthárd.hu honlapon elérhető hivatali  
oldalon kötelezően megjelenítendő adatokat tartalmazza) 2) A hiányzó adatok pótlása legyen  
meg. (Ez szintén a hivatal oldalára vonatkozott) 3) A kistérségi fenntartású intézményeknél a  
közérdekű adatok a kistérség honlapján legyen közzétéve.  4) A kistérség településein sem 
megoldott  a  közérdekű  adatok  közzététele.  5)  Saját  honlappal  ellátni  az  intézményeket,  
melyeken jobban megtudják oldani a közérdekű adatok közzétételét.

7./ A közbeszerzések, valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzése Szentgotthárdon
A közbeszerzések  ellenőrzése  során  a  közbeszerzések  folyamatát  egy  már  lebonyolított 

közbeszerzésen  keresztül  vizsgáltam.  (Az  étkezési  utalványok  közbeszereztetése  alapján 

folytatódót le az ellenőrzés) 

A közbeszerzés menete minden esetben a törvényi előírásoknak, valamint az Önkormányzat 

szabályzatában  foglaltaknak  megfelelően  ment  végbe.  A  közbeszerzés  minden  esetben 

megfelelt a jogszabályi követelményeknek.

Az ellenőrzés során hiányosságot, valamint hibás gyakorlatot az vizsgálatvezető nem talált.
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8./ A szentgotthárdi Thermal- fürdő ellenőrzése
A 2009. évben lefolytatott ellenőrzés során a Thermal fürdő adatainak ismertetésére került sor, 
az  előző  évben lefolytatott  ellenőrzés  óta.  Az adatok  ismertetésén  túl  az  egyes  részlegek 
bevétel – kiadás elemzését is közzétettem az ellenőrzésben. Továbbá a létszámgazdálkodás 
helyzetét is vizsgáltam.
Az  ellenőrzés  során  javaslatokat  nem tettem,  mivel  az  ellenőrzés  idei  feladata  leginkább 
egyfajta adatismertetésre irányult, amely az elmúlt ellenőrzés óta eltelt időt foglalta magába.

Az ellenőrzés során hiányosságot nem fedeztem fel, ezért javaslatokat sem tettem.

9./ Felügyeleti ellenőrzés a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben
Az ellenőrzés során a hivatal három munkatársa segítette az ellenőrzésemet. Mindenki más és 

más szakterületen vizsgálta az intézményt. Mivel a SZOI keretein belül az elmúlt időszakban 

sok, és nagy átszervezésre került sor, így az ellenőrzés során feltárt több hibát is ennek lehet 

betudni. Fontos, hogy a jövőben az intézmény ezeket ne kövesse el újból. A javaslatokra az 

intézménynek áprilisig intézkedési tervet kell készítenie.

Összességében  megállapítható,  hogy  a  SZOI  intézmény  szabályzatai  jók,  azok  minden 

esetben  kielégítik  a  jogszabályok által  támasztott  követelményeket!  A jövőben is  hasonló 

szabályzatokra lesz szükség. Fontos feladat, hogy az intézmények számára a szabályzatokat 

eljuttassa a fenntartó, mivel a helyszíni ellenőrzés során az intézményegységekben különböző 

szabályzatokat találtam, amelyek már nem érvényesek.

Ugyancsak fontos feladat lenne, ha a jövőben egy monitoring rendszer keretében a fontosabb 

mutatószámokat, a tantárgyfelosztást egy helyen mindig meglenne, ezáltal sokkal könnyebben 

lehetne információkhoz jutni, és sokkal gyorsabban lehetne intézkedéseket hozni.

Az  iskola  gazdálkodása  az  elmúlt  2  évben  racionalizálódott.  2000-től  2007-ig  nagyon 

elszálltak az intézmények költségvetése, és lényegesen magasabb kiadásokkal dolgoztak, mint 

amennyi lehetett volna. A jövőben mindenképpen az elmúlt 2 év irányvonalát kell követni.

Az ellenőrzés során rengeteg hiányossággal találkoztam, amelyekből javaslatokat is tettem  
(összesen: 36 db). Az ellenőrzés során a tűz- és munkavédelem területén a Fyrex BT. végezte  
az  ellenőrzést,  akik  további  javaslatokat  és  hiányosságokat  találtak.  A  javaslatok  
megvalósítása jelenleg is folyik, konkrétan még nem történt változtatás.

10./ Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése Szentgotthárd Városban
Az ellenőrzés során a városban működő három Kisebbségi Önkormányzatot (Cigány, Német, 

Szlovén)  vizsgáltam.  Az  ellenőrzés  célja  az  volt,  hogy  megtudjuk,  hogy  a  kisebbségi 

önkormányzatok miként bánnak a pénzeikkel,  valamint,  miként segítik a hozzájuk tartozó 

kisebbség életét, miként ápolják hagyományaikat.

294/252



Az ellenőrzés során a német, valamint a szlovén kisebbségi önkormányzatok esetében nem 

kellett  javaslatot  tennem.  A  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  esetében  ellenben  több 

javaslatot  is  tettem.  Ezeket  a  kisebbségi  önkormányzat  egy  gyűlésén  ismertettük  az 

önkormányzati  képviselőkkel.  A  kisebbségi  önkormányzatok  esetében  kötelező  érvényű 

ajánlásokat,  javaslatokat  nem tehettem,  így  az  ott  elhangzott  javaslatokat  nem kötelező  a 

kisebbségi önkormányzat számára betartani.

Fontos  megjegyezni,  hogy  a  városunkban  működik,  és  jól  működik  a  kisebbségi 

önkormányzati  rendszer.  A  kultúra  terén  nagyon  sokat  tesznek  azért,  hogy  az  itteni 

kisebbséghez tartozók ápolni tudják a nyelvüket, illetve megtanulják a néptáncaikat. Ez alól 

egyedül a cigány kisebbségi önkormányzat a kivétel.

Az ellenőrzés során hiányosságokat (jogszabályi, illetve a működésbe) nem találtam, ezért  

javaslatokat sem tettem.

11./ A FEUVE rendszer ellenőrzése
Szentgotthárd Város Önkormányzata a FEUVE szabályzatát elkészítette, és azt a gyakorlatban 

is alkalmazza. Az elmúlt évben több olyan kontroll szabályozást is hozott az Önkormányzat, 

amely a FEUVE rendszer részeként hasznosítható. Korábban is voltak már az Önkormányzati 

rendszerben olyan folyamatok, amelyek a FEUVE szabályzatban szerepeltetni kellene (pl.: 

irodavezető megbeszélések, vezető értekezlet…stb.) A jövőben mindenképpen feladat, hogy 

az Önkormányzat a FEUVE szabályzatát sajátosítsa, azt kiterjessze az intézményeire is.

Az ellenőrzési nyomvonal megalkotása fontos jövőbeni feladata az önkormányzatnak, mint 

ahogyan a  kockázatkezelési  szabályzat  is,  amely a  FEUVE szabályzat  része.  Ennek a két 

dolognak minden esetben meg kell lennie, a törvényi előírás szerint.

Összességében  megállapítható,  hogy  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  eleget  tesz  a 

törvényi  előírásoknak.  A  FEUVE  szabályzatnak  azonban  hiányossága,  hogy  nincs 

kellőképpen  az  önkormányzatra  adaptálva.  Ez  kell,  hogy  legyen  a  jövőbeni  legfontosabb 

dolog a FEUVE szabályzattal kapcsolatban.

Az  ellenőrzés  során  több  javaslatot  tettem,  amelyek  közül  még  nem  került  egy  sem 

alkalmazásra. Az ellenőrzés során tett javaslatok a következők voltak: 1) A kockázatkezelést  

rendszeresíteni  kell  a  Polgármesteri  Hivatalban,  2)  Az  ellenőrzési  nyomvonalat  ki  kell  
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alakítani, és az SzMSz mellékleteként kell szerepeltetni, 3) A FEUVE szabályzatot sajátosítani  

kell a változásokkal

12./ A bérleti díjak ellenőrzése a SZOI-ban
Az  ellenőrzés  során  a  SZOI  bérbe  adható  bérleményeinek  (Széchenyi  tagiskola  aula  és 

tornaterem, valamint a Vörösmarty Mihály taggimnázium tornaterme) kiadását ellenőriztem. 

Az ellenőrzés  során a  megkötött  szerződéseket,  valamint  azok befizetését  ellenőriztem.  A 

vizsgálatba  a  város  energetikusa  is  részt  vett,  és  az  előbb  felsorolt  bérlemények 

energiaszükségletét vizsgálta meg.

Összességében  megállapítható,  hogy  a  bérleti  díjak  árszabása  nagyjából  a  számított 

értékeknek felel  meg. A fenntartó feladat,  hogy a  jövőben kidolgozzon egy új,  a bérlésre 

vonatkozó  szabályzatot,  amelyben  pontosan  rögzítésre  kerül,  hogy  egy  bizonyos  termet 

miként, hogyan, és milyen elszámolási kötelezettséggel lehet bérbe adni.

Az ellenőrzés során egy javaslatot tettem. Ez arra vonatkozott, hogy a fenntartó a jövőben 

dolgozzon ki egy új, bérlésre vonatkozó szabályzatot, amiben pontosan rögzítik a bérbeadás  

feltételeit.

13./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fluktuáció vizsgálata
Az ellenőrzés elsődleges oka, hogy megvizsgálja a szervezetnél előforduló gyakori személyi 

változások  okait.  Az  ellenőrzés  2005.  évtől  kezdődően  vizsgálja  a  fluktuációt.  (Azonban 

korábbi eseményeket is felelevenít az ellenőrzés).

Az ellenőrzés során feltártuk a  fluktuáció okát  (leggyakrabban szülési  szabadság,  mivel a 

szolgálatnál 8 fő munkavállalóból 8 nő). Az ellenőrzés erre a problémára nem tudott javaslatot 

tenni, mivel ez egy olyan ok, amely természetes folyamatok eredménye. Idővel ezek a dolgok 

mindenképpen megoldódnak. 

Az  ellenőrzés  során  az  intézmény  belső  légkörét  is  vizsgáltuk,  és  arra  a  megállapításra 

jutottam,  hogy a  belső légkör  nem megfelelő,  azonban ezen csak a  saját  szervezetük tud 

változtatni, hozzáállásbeli változásokkal.

Az ellenőrzés során nem tettem javaslatot.

4. Büntető-,szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó  

cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel 2009. év során.
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5.  A  belső  kontrollrendszer  szabályszerűségének,  gazdaságosságának,  

hatékonyságának és  eredményességének növelése,  javítása  érdekében tett  fontosabb 

javaslatok

Az év során nem került sor a kontrollrendszer javítását célzó megállapításra, valamint a belső 

ellenőrzés  azt  nem  tartotta  szükségesnek.  Véleményem szerint  az  intézményben  működő 

kontrollrendszer megfelel mindazon követelménynek, amelyek elősegítik és érvényesítik az 

egy  intézmény  működésében  a  szabályszerű,  gazdaságos,  hatékony  és  eredményes 

gazdálkodás követelményeit.

II. A  belső  ellenőrzés  által  tett  megállapítások  és  javaslatok   

hasznosítása

1. Az  intézkedési  tervek  megvalósításáról  szóló  beszámoló,  az  ellenőrzési  

megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai

A  2009.  évben  több  megállapítást,  és  javaslatot  is  tett  a  belső  ellenőrzés.  Sajnos 

megfigyelhető, hogy ezeket a javaslatokat az ellenőrzött intézmények, költségvetési szervek 

csak a legritkább esetben veszik figyelembe, és javítják ki. A jövőben fontos feladat lenne, ha 

a javaslatok felhasználásának aránya növekedne.

2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az  ellenőrzése  tevékenység  fejlesztésére  vonatkozó  javaslatokat  a  FEUVE  rendszer 

ellenőrzése,  valamint  a  fenntartó  és  intézményeik  pénzügyi-  és  gazdasági  kapcsolatainak 

elnevezésű ellenőrzés során részleteztem. (lásd a 2./ és a 11./ pontban). 

A belső ellenőr képzettségi szintje a Ber. 11.§ -ának megfelelő. 2009-ben a belső ellenőrzési 

kötelezően  előírt  továbbképzésen  részt  vettem  (kötelező  majd  2010-től  lesz),  valamint  a 

nyilvántartásba vétel is megtörtént.

A 2010. évtől kezdődően éves költségvetési beszámolók évenkénti megbízhatósági ellenőrzési 

feladatainak vizsgálatához továbbképzések, tanfolyamok biztosítása javasolt.

Szentgotthárd, 2010. március 8.

Doncsecz Gábor Belső ellenőr
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2010.(……..) számú rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított, Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.26.) sz. rendeletének végrehajtásáról 
a következők szerint rendelkezik:
 

1.§

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének 
a.) kiadási főösszegét (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással együtt) 1.983.675 e/Ft-ban azaz Egymilliárd-
kilencszáznyolcvanhárommillió-hatszázhetvenötezer forintban,
b.) bevételi főösszegét (függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel együtt) 2.083.120 e/Ft-ban azaz  Kétmilliárd-
nyolcvanhárommillió-százhúszezer forintban,
c.) hiányát 245.619 e/Ft-ban azaz Kétszáznegyvenötmillió-hatszáztizenkilencezer forintban állapítja meg.

(2)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2009.  évi  költségvetésének  összevont  mérlegadatait  az  1.  sz. 
melléklet tartalmazza.

(3) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében keletkezett hiány finanszírozásának 
módja: hitelfelvétel.  

2.§

(1)  A 2009. évi költségvetés bevételei az alábbiak:  
eredeti bevételi előirányzat:  2.243.514 e/Ft,
módosított bevételi előirányzat:  2.351.620 e/Ft,
bevételi teljesítés:  2.331.631 e/Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:
e/Ft

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés
Működési bevételek 693.296 878.122 907.021
Önkorm. Költségvet. tám. 337.535 376.190 376.190
Felhalm. és tőke jell. bev. 239.500 245.321 220.095
Támogatás értékű bevétel 188.071 175.293 180.409
Végelegesen átvett pénze. 38.766 55.860 57.012
Támogatások,  kölcsönök 
visszatér. értékpapír ért. 300.00 300.000 300.030
Hitelek 446.346 275.579 245.619
Pénzmaradvány - 45.255 45.255
Pénzmaradvány elvonás - - 0

(3) A bevételi főösszeget az 1.sz., 1/a. sz., és 4.sz. mellékletek tartalmazzák.

3.§
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(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata  2009. évi költségvetésének kiadási főösszege:
eredeti kiadási előirányzat:  2.243.514 e/Ft,
módosított kiadási előirányzat:  2.351.620 e/Ft,
kiadási teljesítés:  1.972.104 e/Ft.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők:

e/Ft
Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés

Személyi juttatás 418.579 440.965 434.591
Munkaadót terhelő jár. 141.024 135.634 129.263
Dologi kiadások 385.812 526.577 502.293
Ellátottak pénzbeni jutt. 1.225 2.987 2.987
Spec. célú támogatás 432.691 418.406 409.828
Felhalmozási kiadás 21.737 345.096 47.890
Felújítási kiadás 3.000 21.577 16.516
Felhalm. célú  pe. átadás 409.500 55.004 31.839
Hiteltörlesztés 396.897 396.897 396.897
Belföldi értékpapír vás.
Pénzmaradvány visszafiz.
Tartalék 33.049 8.477

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1.sz., 1/a. sz., 2.sz. és a 3.sz. mellékletek 
tartalmazzák.

4.§

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. december 31-i állapot szerinti vagyona a 9. sz. melléklet 
vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a következő:

Eszközök: 7.458.757 e/Ft
Források: 7.458.757 e/Ft.

5.§

Szentgotthárd Város Szlovén Kisebbségi Önkormányzatának, a Német Kisebbségi Önkormányzatának, és a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzatának mérlege az 1/b. sz. melléklet szerinti..

6.§

(1)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2009.  évi  felhalmozási  pénzmaradványa  318.750  e/Ft  a 
működési pénzmaradványa: 39.804 e/Ft.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi pénzmaradványa - az (1) bekezdésben foglaltakra 
tekintettel:

Felhalmozási pénzmaradvány: 318.750 e/Ft
Működési pénzmaradvány:   39.804 e/Ft
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Összes pénzmaradvány: 358.554 e/Ft

Költségvetési pénzmaradvány
2010. évi költségvetésben tervezve 299.108 e/Ft, ebből

felhalmozási pénzmaradvány: 296.886 e/Ft
működési pénzmaradvány:     2.222 e/Ft

Felhasználható pénzmaradvány:    59.446 e/Ft, ebből
felhalmozási pénzmaradvány:    21.864 e/Ft
működési pénzmaradvány:    37.582 e/Ft

(3) A felhasználható pénzmaradvány Szentgotthárd Város Önkormányzatának költségvetési szerveiként az 
5.sz. melléklet szerinti részletezettséggel az alábbi:

Intézmény Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft)
működési felhalmozási összesen

III. Béla Szakképző Iskola 4.187 9.269 13.456
Polgármesteri Hivatal 32.171 11.557 43.728
Rendelőintézet 111 - 111
Móra Ferenc Városi Könyvtár 1.113 1.038 2.151
Pénzmaradvány összesen: 37.582 21.864 59.446

7.§

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatát az állami támogatások elszámolását követően normatív állami 
támogatás címén 6.309 e/Ft,  kötött felhasználású támogatás címén 5 e/Ft illeti meg.
(2)  Szentgotthárd Város  Önkormányzata  részére  a  2008.  évi  jövedelem-differenciálódás  mérséklésének 
elszámolásából adódó járandóság 748 e/Ft.
(3)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  2009.  évi  járulékcsökkenés  következtében  az 
önkormányzatnál keletkezett járulék megtakarítás miatti visszafizetési kötelezettsége 1.539 e/Ft.

8.§

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2009.  évi  egyszerűsített  beszámolója  a  6.sz.,  7.sz.,  8.sz. 
mellékletek szerinti.

9.§

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi létszámkerete a 10. sz. melléklet szerinti 

10.§

Szentgotthárd Város Önkormányzata által 2009. évben  nyújtott közvetett támogatások összegei a 11. sz. 
melléklet szerintiek.

11.§
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által felvett hitelek állománya a lejárat és célok szerinti bontásban a 
12. sz. melléklet szerinti

12.§

Szentgotthárd Város Önkormányzatának több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatai éves 
bontásban a 13. sz. melléklet szerintiek.

13.§

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2009.  évi  egyszerűsített  beszámolóját  az  államháztartás 
szervezetei  beszámolási  és  könyvvezetési  kötelezettségének  sajátosságairól  szóló  249/2000.  (XII.24.) 
Kormányrendelet 45/B. §-nak, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § 
(1) bekezdésének megfelelően kell közzé tenni.

14. §
Záró rendelkezések

A rendelet 2010. április 01. napján lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester jegyző
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. március 31-i ülésére

Tárgy: Értékelés az Önkormányzat 2009.évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 96.§. (6) bekezdése szerint 
a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig a 
149/1997.  (IX.10.)  Korm.  rendeletben  meghatározott  tartalommal  –átfogó  értékelést  készít,  amelyet  a 
Képviselő-testület  megtárgyal.  Az  értékelést  meg  kell  küldeni  a  megyei  gyámhivatalnak.  Mindezekre 
tekintettel a következő beszámolót terjesztem elő:

I.
A település demográfiai mutatói, az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 

biztosítása, gyermekétkeztetés

1./ Szentgotthárd közigazgatási területének demográfiai mutatói

Korcsoport

2008. 0-5 éves 6-14 éves 15-18 éves 19-54 éves 55-60 éves 61-70 éves 71- Összesen
452 690 364 4603 884 967 931 8891

2009. 458 669 360 4488 916 985 920 8796

2008 0-18 éves 1506
2009 0-18 éves 1487

A táblázat adatait összehasonlítva az előző évek adataival- a 18 éves korcsoportig tekintve- évente 
csökken a gyermekek száma, hiszen 2007.évben 1543 fő volt a 0-18 éves korosztály száma.

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeni és természetbeni ellátások körét a Gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendelete, valamint a gyermekek 
védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) ÖKT. rendelet szabályozza.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj kedvezményre (a 
kedvezmény  mértéke  bölcsődés,  óvodás  és  1-7.  évfolyamon  tanuló  gyermekek  részére  100%,  ennél 
idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal 5.800-5.800,-Ft összegű (2009. évben) pénzbeni 
támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít.
A települési  önkormányzat  jegyzője  abban az  esetben  állapította  meg 2009.  évben  1  évre  a  gyermek 
rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultságát,  amennyiben  a  gyermeket  gondozó 
családban az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladta meg
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 Ha  a  gyermeket  egyedülálló  szülő,  illetve  más  törvényes  képviselő  gondozza,  vagy  a  gyermek 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorú tanulói vagy hallgatói jogviszonyban 
álló gyermek esetén, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 135 %-át, 2009.09.01-től 140%-át.

 Egyéb esetekben az öregség nyugdíj legkisebb összegének 125%-át, 2009.09.01-től 130%-át feltéve, 
ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladta meg a megengedett 
értéket. 

2009. év december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 136 gyermek volt  jogosult.  2009. 
évben 256 gyermek részesült 5.800-5.800,-Ft  összegű pénzbeli támogatásban. 
A kedvezményre a jogosultsági feltételként előírt alacsony összegű jövedelemhatár miatt elsősorban azok a 
gyermekek válhatnak jogosulttá,  akiknél  legalább az egyik szülő munkanélküli,  illetve egyéb alacsony 
összegű ellátásban, például GYES-ben részesül. 
2009.  évben  2  család  2  gyermeke  esetében  kellett  a  kedvezmény  iránti  kérelmet  elutasítani  a 
jövedelemhatár túllépése miatt. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy az anyagi okok 
miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában nevelni, gondozni. Az egészen 
kisgyermekek,  akik  még  nem,  valamint  a  felsőfokú  tanulmányaikat  folytatók,  akik  már  nem vesznek 
gyermekintézményi  ellátást  igénybe,  illetve  tankönyvtámogatást  sem  kaphatnak,  csupán  az  évi  két 
alkalommal járó pénzbeli támogatásra jogosultak ténylegesen. Illetőleg a 3 vagy több gyermekes családok 
a  támogatás igénybevétele  nélkül is  jogosultak tankönyvtámogatásra,  illetve a térítési  díj  fizetésénél is 
kisebb  mértékű,  illetve  2009.  évben  7.  osztályosnál  idősebb  gyermeknél  nem  volt  érvényesíthető  a 
kedvezmény. 

Óvodáztatási támogatás
Az  esélyegyenlőség  érvényesülésének  közoktatásban  történő  előmozdítását  szolgáló  egyes  törvények 
módosításáról szóló 2008. évi XXXI. törvény vezette be az óvodáztatási támogatást. Annak a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,  halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek a szülője,  aki 
gyermekét  az  óvodaköteles  kor  előtt  beíratta  az  óvodába,  és  a  gyermek  legalább  három  hónapig 
rendszeresen jár óvodába, első alkalommal egy magasabb összegű (2009. évben 20 000 Ft) óvodáztatási 
támogatásban részesülhetett. A gyermek beíratását követően – feltéve, hogy a gyermek rendszeresen jár 
óvodába – a  szülőt a tárgyév június,  illetve december hónapjában egy alacsonyabb összegű támogatás 
(2009. évben 10 000 Ft) illette meg.
2009. évben egy gyermek részesült óvodáztatási támogatásban. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásban  a  gyermek  abban  az  esetben  részesíthető,  ha  a  gyermeket 
gondozó  család  időszakosan  létfenntartási  problémákkal  küzd,  vagy  létfenntartását  veszélyeztethető 
helyzetbe kerül.
A költségvetésünkből  biztosított  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  pénzkeretéből  2009.  évben  21 
család 33 gyermeke részére állapított meg a polgármester támogatást, összesen 522.049,-Ft (2008. évben 
24 család 36 gyermeke részére 655.000,-Ft összegben). 2009. évben egy alkalommal kiemelkedően magas, 
100.000,-Ft összegben történt egy család számára megállapítás.   Elutasítás nem történt. 
A támogatás megállapítása többségében a fél kérelmére történt. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
a  családok  krízishelyzetére  tekintettel  az  elmúlt  évben  is  több  alkalommal  kezdeményezte  az 
Önkormányzat  felé  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  megállapítását.  Fő  indokok  a  gyermekek 
élelmezésében, lakhatásukban bekövetkező súlyos zavarok voltak. A támogatás minden esetben pénzben 
került megállapításra. 

Gyermekes családok átmeneti segélyezése
A kiskorú gyermeket  nevelő családok átmeneti  segélyezésének  feltételeit  a  22/2003.  (IV.30.)    ÖKT. 
rendelet tartalmazza. 
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Az átmeneti  segélyre  való  jogosultság megállapításánál  jövedelmi  helyzetet  vizsgálunk.  Ettől  eltérni  a 
család rendkívüli élethelyzete és hivatalból indult eljárás esetén lehet.
2009.  évben  kiskorú  gyermekeikre  tekintettel,  80  család  összesen  146  alkalommal  részesült  átmeneti 
segélyben. (2008. évben 85 család 146 alkalommal)  Elutasításra 8 esetben került  sor,  melynek oka a 
jövedelemhatár  túllépése volt.  Az esetek 47%-ban,  69 alkalommal (2008.  évben 36%, 52 alkalom) az 
átmeneti segély természetbeni formában került megállapításra, elsősorban vásárlási utalvány, ezen kívül 
térítési díj hozzájárulás, lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalása formájában. 
2009. évben a gyermekes családok átmeneti segélyezésére fordított összeg 1.918.885,-Ft volt (2008. évben: 
1.865.534,-Ft).  
2007.02.10-től  rendszeresen  vásárlási  utalvány  formájában  nyújtja  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi 
Bizottság az átmeneti segélyek jelentős részét. 

2009. évben átmeneti segélyben részesülő családok száma támogatási alkalmak szerint 
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Nyári gyermekétkeztetés
A települési  önkormányzatok  számára  2009.  évben  ismét  lehetőség  nyílt  kötött  felhasználású  állami 
támogatásból szociális nyári gyermek étkeztetés megszervezésére. Ennek keretében a  gyermekek számára 
június 16-tól augusztus 31-ig terjedő időszakban minimum 44, de maximum 54  munkanapig folyamatosan 
napi egyszeri meleg étkeztetést kellett biztosítani. Az állami támogatásból a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetését biztosíthatta az önkormányzat. 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a nyári gyermekétkeztetésre való igényfelmérés után 56 rendszeres 
gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  gyermek részére,  gyermekenként  és  munkanaponként  370,-Ft, 
1.118.880,-Ft összegű állami támogatást kapott. 
A nyári gyermekétkeztetést az érintett gyermekek 2009.06.16-tól 2009.08.31-ig terjedő időszak alatt vették 
igénybe.  Az  étkeztetés  biztosítása  június  és  július  hónapokban  a  Széchenyi  István  Általános  Iskola, 
augusztusban az Arany János Általános Iskola főzőkonyhájáról, az étel ételhordóban történő elszállításával 
valósult meg. 

3./ Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai 
adatok

Szentgotthárd Város Önkormányzata  a gyermekétkeztetést 2009.évben is az önkormányzati illetve 
kistérségi fenntartású intézményekben működtetett konyhákon keresztül biztosította. A gyermekétkeztetési 
feladatokat az önkormányzat vállalkozói szerződés alapján, a vállalkozó által az intézményben üzemeltett 
konyhákban látja el. A gyermekétkeztetés ellenőrzésre került 2009.évben is, intézkedést igénylő 
hiányosságokat nem állapítottak meg.
 
Intézmény Összes 

étkező
Ingyenes 
étkező

50-%-os 
étkező

100%-ot  
fizető

Étkeztetése
k száma:

Tótágas 
Bölcsőde

41 2 7 32 4x

Játékvár 
Óvoda

270 32 61 177 3x

SZOI Arany J.  
Ált Isk.

337 48 80 209 1x, 3x
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SZOI 
Széchenyi  I.  
Ált. Isk.

156 19 54 83 1x, 3x

SZOI 
Vörösmarty 
Mihály 
Gimnázium

118 - 41 77 1x

III.  Béla 
Szakképző  I.  
és Kollégium

33 - 13 20 1x; 3x

II.
Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. 15.§-a szerint a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

• gyermekjóléti szolgáltatás
• gyermekek napközbeni ellátása
• gyermekek átmeneti gondozása

1./ Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai 

A gyermekjóléti szolgáltatást Szentgotthárdon a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.
A gyermek  veszélyeztetettségének  megelőzése  érdekében működtetik az  észlelő  –  jelzőrendszert, 
amelynek tagjai: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, a bölcsőde, az óvoda, az iskolák, a 
nevelési  tanácsadó,  gyámhivatal,  a  rendőrség,  a  Polgárőrség,  a  Vöröskereszt,  a  Karitász  helyi  szerve, 
egyházak,  a  helyi  önszerveződő  közösségek.  Ezen  intézmények  képviselői  részt  vesznek  a  havi 
esetmegbeszéléseken, melynek célja a szolgáltatásra szoruló gyermekeket, családokat érintő információk 
cseréje,  azok rögzítése,  a  feladatok  meghatározása,  elosztása  a  résztvevő szakemberek  között.  A havi 
esetmegbeszélést  a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság ülésén valósítják meg, 
mivel a Bizottság tagjai megegyeznek a jelzőrendszer tagjaival. 
Az  intézmény  két  szakmai  egysége (Gyermekjóléti  Szolgálat,  Családsegítő  Szolgálat)  heti 
rendszerességgel  team  üléseket  tart,  melynek  során  a  Szolgálat  működésével  és  az  esetkezelésekkel 
kapcsolatos információk, feladatok stb. is megbeszélésre kerülnek. Ezen felül a Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai  szükség  szerint  csoport  megbeszéléseket tartanak,  ahol  a  gondozásra  szoruló  családok 
eseteinek széleskörű megbeszélése is  sor kerül.  A Gyermekjóléti  Szolgálat  esetkonferenciát tart  olyan 
esetekben,  ahol  szükséges  az  adott  családdal  kapcsolatban  álló  szakemberek  informálása,  bevonása  az 
esetleges családgondozás folyamatába. Ez a fórum segíti, hogy a résztvevők pontosabban, széleskörűen 
megismerjék az adott problémát. Az esetmegbeszélések során konkrét cselekvési tervet lehet kidolgozni a 
kiskorúak veszélyeztetettségnek,  vagy hátrányos  helyzetének megelőzése,  korrigálása  érdekében.  2009. 
évben három alkalommal volt  szükség esetkonferenciát  tartani.  Mindhárom alkalommal veszélyeztetett 
gyermekek  eseteinek  tovább  gondolása,  és  a  szakmai  egységek,  jelzőrendszeri  tagok  munkájának 
koordinálása volt a feladat. Egy esetben iskolai agresszió, egy esetben családon belüli bántalmazás, és egy 
esetben  súlyos  anyagi,  lakhatási  problémák  miatt  került  sor  az  esetkonferenciára.  Ezen  esetek 
gyermekjóléti alapellátásban, és gyermekvédelmi intézkedéssel (védelembe vétel) voltak kezelhetőek. Az 
iskolatárs által megfélemlített gyermek esete az év során lezárásra került, mert a szülői, és az intézményi 
együttműködés és a közös feladatok megvalósítása sikeres volt. 

A Szolgálat 2009.-ben is kapcsolatot tartott országos, megyei intézményekkel gyermekügyek tekintetében. 
Szükségük  volt  a  győri  Szt.  Cirill  és  Method  Alapítvány  által  működtetett  Krízisközpont  szakmai 
segítségére, de a konkrét személyeket nem kellett elhelyezni az intézménybe.  Országos Krízis Kezelő 
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Információs  Központtal (OKIT) 2009-ben nem kerültek kapcsolatba bántalmazott  személyek segítése 
miatt, mivel az egyéni esetkezeléseket helyi szinten lehetett megoldani.

Krízis esetek
2009. évben konkrétan  négy család krízis esetének megoldása volt aktuális, melynek korrigálása három 
gyermek tekintetében jelenleg is  tart.  Egy esetben súlyos,  hosszabb ideje fennálló gyermek és feleség 
abuzus miatt  vált  szükségessé a védelembe vétel  ismételt  elrendelése. Gyermekjóléti  szolgáltatás során 
gyakran tapasztalható, hogy a súlyos problémákkal küzdő családok csak évek múltán kerülnek kapcsolatba 
velünk.  Nem  ritka  a  10  –  15  évi  családi  konfliktus,  abuzus  utáni  segítségkérés.  Ezen  probléma  a 
családgondozás  lehetőségeit,  veszélyeztetettség  mielőbbi  mérséklését,  megszüntetését  is  komolyan 
befolyásolja. A hatékony és gyors segítség megvalósítása elsősorban azért korlátozott, mivel az évek során 
elszenvedett sérülések közt gyakran megfigyelhető a családtagok (gyermekek is) jelentős mértékű pszichés, 
mentális  károsodása.  Ezen  anomiák  kezelése  szintén  hosszú  folyamat.  Gyakran  a  hatósági  szervek 
(rendőrség, ügyészség, bíróság) nem képes megfelelően szankcionálni. 
Problémának tartja a Szolgálat, hogy kiskorú veszélyeztetettség miatt indított eljárások során a Szolgálatot 
a  hatóságok  nem  tájékoztatják,  nem  adnak  ki  lényeges  információkat,  melyeket  a  családgondozás 
indokoltnak tartana. A bíróság sem tájékoztatja a Szolgálatot pl.:, ha megszünteti valamely szülő szülői 
felügyeleti  jogát  vagy  előzetes  letartóztatásból  kiengedik  a  letartóztatottat.  Ezeket  az  információkat  a 
családtagoktól  tudják  meg,  ezért  a  Szolgálat  nem  tud  az  esetleges  újabb  konfliktusokra  felkészülni. 
Továbbra is jellemző volt, hogy az abuzust elszenvedők nem, vagy igen ritkán kértek segítséget. Ebből 
következik, hogy a bántalmazásokkal kapcsolatos esetek inkább a jelzőrendszer jelzései kapcsán kerültek a 
látóterükbe. Az abuzus területe, melyet a jelzőrendszeri tagok a legkevésbé vállalnak fel. 
Pozitív tapasztalat viszont, hogy a védelembe vételek száma 2009.-ben jelentősen nem emelkedett. 2009 – 
ben több esetkezelést be lehetett fejezni, mivel a korábban kialakult problémák jelentősen enyhültek, vagy 
megszűntek. A sikeres gondozás befejezése után azonban tapasztalható, hogy az esetkezelésben részt vett 
családtagok  hosszabb  időn  keresztül  keresik  a  Szolgálattal  a  kapcsolatot,  egyfajta  „után  követést” 
igényelnek. 

Védelembe vételek tapasztalatai
2009.-ben 12 gyermek esetében szűnt meg a védelembe vétel. Ebből egy gyermek esetében ismét el kellett 
rendelni  a  hatósági  intézkedést  és  egy  még  korábban  nem  gondozott  gyermek  esetében  javasolták  a 
hatósági intézkedést. A védelembe vétel két gyermek esetében nem volt megszűntethető. Ezen gyermekek 
esetkezelése folyamatos családgondozást igényel,  de a  kiskorúak veszélyeztetettsége nem súlyosbodott. 
Ezen  információk  arra  engednek  következtetni,  hogy  a  gyermekjóléti  szolgáltatás  alapellátás  szintén 
eredményesen működik.  

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai kereteibe tartozik a gyakori személyes konzultáció a kliensekkel. A 
családgondozás során alkalmazzák a kiskorúakkal folytatott találkozásokat is, akik ezzel kapcsolatban nem 
zárkózottak,  vagy  személyiség  vonás  szempontjából  alkalmasak.  Gyakori  a  szülő  konzultáció, 
házaspárokkal való konzultáció is. De amennyiben a családgondozás indokolja a gyermek is részt vesz a 
szüleikkel folytatott beszélgetéseken. Ezen segítő eljárások gyakran igénylik a mentálhigiénés szaktudást, 
melyet a Szolgálatnál dolgozó kolléga valósít meg. 
A mentálhigiénés szemlélet  hozzá segíti a családtagokat a nehézségek pontos és mély megértéséhez, a 
korrekció is gyorsabbá válhat. 

A  Szolgálat  egyik  munkatársát  gyermekvédelemmel  kapcsolatos  tanácsadásra  kérte  fel  ismét  a 
szentgotthárdi Játékvár Óvoda, csoport foglalkozás keretén belül. Ezen csoport munka során az óvónők és 
a  Gyermekjóléti  Szolgálat  munkatársai  szerint  is  szükséges  a  kiscsoportos  szakmai  tevékenység 
megvalósítása,  mely  segítséget  tud  nyújtani  a  napi  gyermekvédelmi  tevékenység  megfelelő  átlátására, 
szükséges teendők kialakítására. A Játékvár Óvoda és a Szolgálat megfogalmazta, hogy az intézményekben 
elhatalmasodó gyermek agresszió kezelése fontos feladat lenne. Adott esetben segítséget kellene adni a 
gyermeknek, szülőnek, és a szakembernek is, akik tehetetlenséget éreznek ezen deviancia korrigálása miatt.
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2009. évben hat alkalommal valósult meg szakmaközi megbeszélés, a Családvédelmi és Egészségnevelő 
Koordinációs  Bizottság  keretein  belül.  A  szakmaközi  megbeszélések  célja,  hogy  az  adott  szakmák 
képviselői és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közt még hatékonyabb legyen a kommunikáció, és 
egymást segítve végezzék gyermekvédelmi tevékenységüket. A megbeszélések érintették a közbiztonság, 
védőnői szolgálat, személyes gondoskodást nyújtók, egyházak, nevelés – oktatás, civil szervezetek szakmai 
területeit.

A  Koordinációs Bizottsági üléseken különböző témákban szervezett  a Szolgálat  a jelzőrendszer tagjai 
számára  előadásokat.  A  témák  közt  szerepelt  pl.:  családon  belüli  erőszak  és  gyermekbántalmazás, 
mentálhigiénés  szempontok a  gyermekvédelemben,  magatartási  és  tanulási  zavarok,  egészségfejlesztés, 
családterápia célja,  fontossága,  nővédelem, gyermekvédelem. A tanácskozások hangulata  és a  szakmák 
közti együttműködés kiegyensúlyozott volt, minden szakember igyekezett saját példáival segíteni másokat. 
A  koordinációs  bizottsági  üléseken  tájékozatták  a  jelzőrendszeri  tagokat  az  aktuális  jogszabályi 
változásokról. A változásokat részletesen megbeszélték minden szakmai egység vonatkozásában. 

2009-ban is  folyamatosan  kapcsolatot  tartottak  a  helyettes  szülővel,  aki  potenciális  segítő  lehet  adott 
esetben.  Helyettes  szülőhöz  átmeneti  gondozásra  gyermek  nem  került.  A  helyettes  szülővel  történt 
beszélgetések  során  megfogalmazható,  hogy  Krajczár  Irén  továbbra  is  motivált  a  feladata  ellátásával 
kapcsolatban. Egészségi, mentális, és szociális helyzetében negatív változás nem következett be. 

2009.  évben  tapasztalható  volt,  hogy  a  családok  egyre  nehezebben  viselik  az  anyagi  terheket.  A 
munkanélküliség hatására a családok túlélési képessége is csökkenni látszott. A kilátástalannak tűnő anyagi 
gondok  az  egyének  mentális  állapotát  is  jelentősen  megterhelik,  egyre  több  a  passzívan  és  negatívan 
gondolkodó  szülő.  Gyakran  szorongásos,   pánik  reakciós  tünetek  voltak  megfigyelhetőek.  Emiatt  a 
Szolgálat  több család esetében rendkívüli  gyermekvédelmi támogatást  kezdeményezett  a  Polgármesteri 
Hivatal  felé.  A családok hatékonyabb megsegítése érdekében 2009-ben tartós  élelmiszert  is  gyűjtött  a 
Szolgálat. A szombathelyi Fővám Hivatal gyűjtést szervezett a Szolgálat kliensei számára,  személyesen 
jutatták el az adományokat. Élelmiszer adományokat jutattak el a Szolgálathoz a Szanatórium dolgozói és a 
Caritas helyi szervezete is. Az adományokkal több családot sikerült támogatni. 

A Gyermekjóléti Szolgálat a  Családsegítő Szolgálattal és a jelzőrendszer segítségével folyamatosan 
térképezi a város, a kistérség lakosságát a rászoruló családokkal kapcsolatban. Tapasztalható, hogy 
nincs  annyi  felajánlás,  amennyi  elegendő  lenne  a  többszörösen  hátrányos  helyzetben,  vagy 
veszélyeztetettségben lévő családok, gyermekek megsegítésére. 

2009. évben a Szolgálat folyamatosan részt vett az első fokú jegyzői gyámhatóság megbeszélésein. Ezen 
megbeszéléseken  a  városban  tapasztalható  problémák  és  a  már  gondozásban  lévő  esetek  áttekintése 
valósult meg. Nagyon fontos a megbeszélések fenntartása, mert ezen lehetőség hozzásegíti a két szakmai 
egységet a közös problémák megoldásához. 

Prevenciós programok
Nyári gyermek tábor: 2009. nyarán is megszervezésre került a gyermekek táboroztatása. A táboroztatást 
ismét kistérségi szinten valósították meg. A kistérségi hivatalok anyagilag és erkölcsileg is támogatták a 
program megvalósítását. A tábor egy hétig tartott, naponta 25 gyermek tölthette el a szabadidejét. Az egy 
hét alatt a főszempont a gyermekek egymásközti pozitív együttműködésének fejlesztése volt, burkoltan az 
agresszivitás mértékének csökkentése, egy nagyon hatásos módszerrel a humánumra való neveléssel. 
2009-ben is megrendezésre került a hagyományos Mikulás program. Összesen 26 család igényelte ezt a 
szolgáltatást. A korábbi évekhez hasonlóan tavaly is havonta egy alkalommal valósították meg a játszóházi 
programot. Alkalmanként 4, 5 gyermek és szüleik vettek részt a foglalkozásokon. A Baba – Mama Klub 
működtetését a Védőnői Szolgálattal közösen végzik. Hetente járhattak az édesanyák és a gyermekek a 
klub foglalkozásokra. 
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Iskolai  mentálhigiéné,  szociálpedagógiai  tevékenység:  Első  ízben,  2009-ben,  kísérleti  jelleggel 
megvalósították a fiatalkorúak iskolai ellátását. A tevékenységet a kamaszokat érintő agresszió kezelése 
miatt  kezdték  el.  2009-ben  a  Vörösmarty  Mihály  Gimnáziumban  és  a  III.  Béla  Szakképző  Iskolában 
indítottak csoport foglalkozásokat, mivel ezen intézmények igényelték elsősorban az iskola mentálhigiénés 
és a szociálpedagógiai megsegítést a diákok számára..  
Születés hete: Védőnői Szolgálat felkérésére vettek részt a rendezvényen. A program célja szintén a 
gyermekes és a várandós anyák, család felkészítése a családalapításra, gyermeknevelésre. Prevenciós 
célzattal és az információk gyors, pontos terjesztése miatt folyamatosan kapcsolatot tartottak a helyi 
médiával 2009-ben is. A Szolgálat 2009-től a csaladsegito@szentgotthard.hu weboldalon is elérhetővé vált, 
melyet folyamatosan frissítenek az aktuális információkkal.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:
1. A Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságnak jelenleg 20 tagja van. Elmondható, 

hogy  2009-ben  a  korábbi  évekhez  képest  a  gyermekvédelemben  dolgozó  szakemberek  minden 
alkalommal jelen voltak. Az együttműködés stabilitását jelentette, hogy az esetleges hiányzásokat a 
jelzőrendszeri  tagok  jelezték  és  a  későbbiek  során  érdeklődést  mutattak  az  elhangzott  témákkal 
kapcsolatban.  A jelzőrendszeri  tagok  személyesen  is  szoros  kapcsolatot  ápoltak  a  Szolgálattal,  a 
veszélyeztetett  vagy  hátrányos  helyzetű  gyermekek  eseteit  megbeszélték,  közösen  alakították  ki  a 
lehetséges megoldási alternatívákat. A Szolgálat által kért tájékozatókat megküldték, gyakran kérték 
egymás  segítségét.  Tapasztalható  volt,  hogy  a  bizottsági  üléseken  a  tagok  felszabadultabbak, 
érdeklődőbbek, érzékenyebbek lettek a veszélyeztetett esetekkel kapcsolatban.    

2. A korábbi évekhez képest 2009-ben már nem okozott problémát az esetek írásban történő jelzése. 
3. A jelzőrendszer tagjai kevésbé vannak azzal tisztában, hogy egy adott esetben a jelzőrendszer tagjai is 

kezdeményezhetnek hatósági intézkedést pl.: gyámhatóság felé. Jellemző, hogy a jelzéseket a Szolgálat 
felé irányítják, ami önmagában nem probléma, mivel a további esetkezelésben a jelzést tevő szakember 
is részt vesz.  A hatósági intézkedések részletesebb megismerése miatt azonban fontos lenne, hogy a 
jelzőrendszer  tagjai  gyakrabban vegyék fel  a  kapcsolatot  a  hatósági  szakemberekkel.  A különböző 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézkedések részletes ismertetése szintén a bizottsági üléseken valósul 
meg. 

A 2009. évben a szentgotthárdi Gyermekjóléti Szolgálatnál:

A szolgáltatást megállapodás által igénybevevő gyermekek száma (nem halmozott 
adat):                      33
Családok száma, amelyekben az igénybevevő gyermekek élnek:   20
Veszélyeztetett gyermekek száma:                                                                               33
Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett gyermekek élnek:                            20
Veszélyeztetettség okai: környezeti:                                                                          17
                                       anyagi:                                                                                   6           
                                       magatartási:                                                                           3
                                       szenvedélybetegség:                                                              5
                                       családon belüli bántalmazás:                                                 2 
Gondozási esetek összesen:   33
ebből: alapellátásban történő gondozás:   17

védelembevétel:   16
    

A Szolgálat 2008/2009 tanévben is bekérte a nevelő – oktató intézményekben ismert veszélyeztetett és 
hátrányos helyzetű kiskorúak adatait. A beérkezett információkból kiderült, hogy a jelzőrendszeri tagok 20 
fő veszélyeztetett és 83 fő hátrányos helyzetű gyermeket jeleztek. A jelzett kiskorúak nem jelentek meg 
új esetként, mivel a Szolgálat már kapcsolatban állt a gyermekekkel és azok szüleivel. Ezek a jelzések 
azonban  informatív  jellegűek  voltak.  A  hátrányos  helyzetet  jelentő  probléma  nagyobb  arányban  a 
gyermekek  egészségi  állapota,  tartós  betegségei  (cukorbetegség,  szíveredetű  betegség,  asztmatikus 
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megbetegedés, látás rendellenesség, allergiás betegség, SNI). A hátrányos helyzetű gyermekek közt gyakori 
a szülők válása. A hátrányos helyzetű kiskorúak esetében a jelző rendszeri tagok nem kértek kapcsolat 
felvételt a Szolgálattól. 

A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban van olyan gyermekek szüleivel, akik átmeneti nevelésbe kerültek, 
szükség esetén részt vesznek a kialakult problémák megoldásában. Az Intézmény  4 fő átmeneti  nevelt 
gyermek  szüleivel  tart  kapcsolatot,  ez  összesen  4  családot  jelent.  A Szolgálat  2009-ben  összesen  3 
családba fogadott gyermekekkel tartott kapcsolatot.
2009. évben átmeneti nevelésbe vett kiskorú visszahelyezése nem történt meg a vérszerinti szülőhöz.
Az átmeneti nevelésbe vett gyermekek visszagondozásának problémája a gondozás alatt álló személyek 
szociális,  egészségügyi,  életviteli  stb.  problémáik súlyosbodása.  Jellemző a „visszagondozás” alatt  álló 
szülők teljes érdektelensége, anomiás állapota.  
 Jellemzően a Gyermekjóléti Szolgálat keresi az adott családokat, és tájékozódik a körülményeikről. 

2./Gyermekek napközbeni ellátása

BÖLCSÖDE
A  bölcsőde  rendelkezik  megbízott  gyermekvédelmi  felelőssel.  Gyermekvédelmi  terv  alapján 
gyermekcsoportonként  felméri  a  hátrányos  helyzetű  és  veszélyeztetett  gyermekeket,  s  egyeztet  a 
szakdolgozókkal.   A családlátogatások  során  tájékozódik  arról,  hogy  a  gyermekek  a  legkisebb  mikro 
egységben, a családban, milyen mértékben tapasztalják meg a biztonságot. 
A szolgálat felé írásban tett jelzést a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekről, tájékoztatta az 
anyagi  segítségre  szorulókat  a  támogatás  elérésének  módjairól.  A nevelési  év  elején  elkészítették  a 
szülőcsoportos  beszélgetés  témáinak  tervezetét,  melyek  az  egészséges  életmódra,  szemléletváltásra 
fókuszálnak, prevenciós programként. 
234 napos nyitva tartási idővel 79 gyermek vette igénybe a napközbeni ellátást 9487 napon, 101,35 %-os 
kihasználtsággal.

A Bölcsődében nyilvántartott hátrányos helyzetű:
- anyagi okok miatt.     : 1 gyermek ( családgondozást nem igényel )
- egészségi okok miatt : 3 gyermek ( családgondozást nem igényel )

Veszélyeztetett helyzetű :  2 gyermek ( családgondozást igényelt). Mindkét gyermeket     
a  Jegyzői  Gyámhatóság  védelembe  vette,  de  a  védelembe  vétel  azóta 
megszűnt.

Az ellátást igénybevételével összefüggő tapasztalatok:
A bölcsőde „csak” kiegészíti a családi nevelést, a szülők felelősségét nem vállalhatja át, ezt tudatosítani is 
kell bennük. A hatékony együttműködés alapja a két nevelési színtér kölcsönös és sokoldalú megismerése, 
az  igények  és  vélemények  feltárása.  A gyermek  elfogadása,  szükségleteinek  feltárása,  a  segítségadás 
módjának megtalálása komoly előrelépést jelentenek.

Játékvár ÓVODA
Az Intézmény, miközben ellátja az óvodai neveléssel összefüggő alapfeladatait, biztosítja városunk és a 
kistérség területéről óvodába  járó gyermekek napközbeni ellátását. Ezen feladataikat napi 12 (Kossuth u. 
14.) illetve 10 órás (Tótfalusi u. 145.) valamint a Rönöki Kerekerdő Tagóvodában napi 10 órás nyitvatartási 
időben végzik.

Alapellátásban részesülők száma 2009. 12. 31-én:

Kossuth u.  :                238 fő
Tótfalusi u. :                  10 fő
Kerekerdő Tagóvoda:    20 fő
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Férőhely hiányában egy gyermeket sem kellett elutasítani, minden igényt ki tudtak elégíteni!

Gyermekvédelmi adatok:
 védelembe vett gyermekek: 2 fő (kezdeményezték a védelembe vétel               megszüntetését)
 HH gyermekek száma: 31 fő (Sztg. 23 + Rönök 8)
 HHH gyermek:    5 (Sztg.3 +Rönök 2) fő
 óvodáztatási támogatásban részesült: 1 család, 2009. I. félévében

A Gyermekvédelmi felelős- átruházott jogkörében – koordinálja az óvoda gyermekvédelmi munkáját, napi 
kapcsolatot tart a gyermekeket nevelő óvónőkkel, igény esetén a szülőkkel, rendszeres, s szükség szerinti 
kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálattal,  a jelzőrendszer tagjaival,   indokolt esetben a 
Városi Gyámhivatallal.  Tagja a Családsegítő és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságnak.
A gyermekek napközbeni ellátása:
A gyermekek  napközbeni  ellátását  az  ingyenesen  igénybe  vehető  óvodai  nevelés  keretein  belül,  a 
pedagógiai  felügyelettel,  a rendszeres egészségügyi felügyelettel,  a különleges gondozás igénybe vételi 
lehetőségével, a gyermekétkeztetéssel biztosítják.
Rendszeres egészségügyi felügyelet:
 Dr.  Tőkés  Emma  gyermek  szakorvos  megbízásos  jogviszonyban  történő  foglalkoztatásával  heti  3 

napon biztosított a folyamatos, rendszeres egészségügyi ellátás helyben az Óvodában,
 az  iskola  egészségügyi  szolgáltatás  keretein  belül  a  védőnők  rendszeresen  végeznek  higiéniai 

ellenőrzéseket, szűrővizsgálatokat az óvodai csoportokban, elvégzik a gyermek szakorvossal együtt a 
beiskolázás előtti szűrővizsgálatokat, továbbá minden gyermek évenkénti belgyógyászati, szemészeti 
szűrővizsgálatát.

Különleges gondozás:
2009-ben már 5 sajátos nevelési igényű gyermeket neveltünk, közülük 2 gyermek beszédfogyatékkal, 1 
gyermek hallásfogyatékkal, 1 gyermek mozgáskorlátozottsággal, 1 gyermek magatartászavarokkal él.

 helyben biztosított a logopédiai ellátás
 helyben igénybe vehető a nevelési tanácsadás
 speciális  ellátást  biztosít  az  Intézmény  megbízásos  foglalkoztatásban  a  szakértői  bizottságok  által 

meghatározottak  szerint,  utazó  szakemberrel,  illetve  helyi  szakemberekkel  (szurdopedagógus, 
gyógytestnevelő, gyógypedagógus)

SZOI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az Intézményben az ifjúságvédelmi felelősi munkát 2009. áprilisa óta látja el a jelenleg tevékenykedő 
Kolléganő.  Egy  alkalommal  kértek  rászoruló  család  számára  támogatást.  Részt  vettek  a  Karitász 
karácsonyi gyűjtésében. A befolyt összegből élelmiszercsomagot vásároltak egy család számára, ahonnan 
két gyermek is az iskola tanulója.
Nevelőik két gyermek igazolatlan mulasztásai miatt feljelentést tettek. Egyik esetben a szülő utólag az 
igazolásokat bemutatta.
Prevenciós  programjaikat  az  iskola  védőnőjével  koordinálják,  az  egészségnevelési  hónap  keretében 
rajzpályázatok készültek,  játékos vetélkedő került  megrendezésre.  Egyre  több esetben fordulnak elő a 
gyermekek körében az erőszakos megnyilvánulások. Sok a magatartási  gondokkal küzdő gyermek. Ez 
ellen csak folyamatos, kitartó munkával lehet felvenni a harcot. Az ifjúságvédelmi felelős kezdeményezte 
a Gyermekjóléti Szolgálat bevonásával, úgynevezett konfliktuskezelő team létrehozását. Az első három 
osztály nevelői örülnek ennek a lehetőségnek és együttműködésükről biztosították. Nagy előrelépést fog 
jelenteni az iskolapszichológus munkába állása.
Fogadóórát hetente ugyanabban az időben tartja az ifjúságvédelmi felelős.
A tanévkezdés ifjúságvédelem szempontjából legfontosabb feladata a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 
tanulók feltérképezése. Ez nehéz feladat a nevelőknek, különösen az első osztályokban. Nyilvántartásuk 
szerint ez a következőképpen alakult:
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   - hátrányos helyzetű: 69 tanuló, ebből HHH 4 tanuló
   - egészségi okokból: 21 tanuló
   - veszélyeztetett: 17 tanuló, ebből HHH 4 tanuló

SZOI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az iskola tanulóinak száma: 298
Tanulócsoportok száma: 14
Veszélyeztetett tanulók száma: 5
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 56
Halmozottan hátrányos helyzetű: 14

Családgondozásra nem jeleztek tanulót, mert a problémákról a Szolgálat előbb értesült és a védelembe vett 
tanulók esetében a jelzés először onnan érkezett az iskolába. Ettől kezdve viszont az osztályfőnökökkel 
együtt igyekeztek mindenben támogatni a tanulókat és a rendszeres jellemzéseket időben elkészíteni. A 
helyzet oka, hogy a gyerekek az otthoni problémáikat nagyon magukba zárják, magatartás terén többnyire 
ők a „jók”, az esetleges osztályfőnöki érdeklődéseket elhárítják és az iskola csak külső jelzés után értesül 
többnyire  a  bajról.  A  külső  jelzés  is  általában  nem  az  iskolához,  hanem  a  Szolgálathoz  vagy  a 
Gyámhatósághoz érkezik.
Fogadóórákat  az ifjúságvédelmi felelős  akkor  tartja,  amikor az iskolai  rendszeres fogadóóra van,  de a 
tanulók tudják, hogy előzetes egyeztetés esetén bármikor megtalálhatják, hiszen a problémát nem lehet 
időponthoz  kötni.  A  prevenciós  munka  osztálykeretekben,  tanítási  órákon,  fogadóórákon  és  szülői 
értekezleteken folyik.
Az  egészséges  életmódra  nevelést  osztálykeretekben  megrendezett  játékos  vetélkedők,  faliújságokon 
elhelyezett, tanulók által készített plakátok szolgálják, melyek megvalósításában sok segítséget kapnak az 
iskolai  védőnőtől.  2009 tavaszán egy nyertes pályázat segítségével minden felsős osztály „Életvezetési 
ismeretek”  címmel  8  órás  tájékoztatásban  részesült  a  káros  szenvedélyekről.  A  jelzőrendszer 
eredményességét vitathatónak tartják. Gyakran tudnak a problémáról, de szülői együttműködés nélkül nem 
sokra mennek. A viselkedési szabályokat, normákat csak az iskola épületében tartathatják be, az iskolán 
kívüli történésekre nincs befolyásuk és nem is járhatnak el ellenük. Ennek ellenére az intézmény minden 
dolgozója  és  az  iskolavezetés  is  mindent  megtesz  a  szülőkkel  való  együttműködés  eredményesebbé 
tételéért a lehetőségekhez mérten a rájuk bízott tanulók védelme érdekében.
Az ifjúságvédelmi felelős a gondot főleg abban látja, hogy, amikor a családok egyre nehezebb helyzetbe 
kerültek  a  válság  miatt  és  egyre  több  támogatásra,  segítségre  szorulnának,  akkor  az  ifjúságvédelem 
drasztikus mértékű leépítésre került. Eredetileg félállású feladat volt az ifjúságvédelem, de mára többszöri 
kurtítás után a jelképes heti 2 órában állapította meg a fenntartó a feladat ellátásához szükséges időt. Jó 
lenne egy ezen időkerethez méretezett munkaköri leírásban rögzíteni az ellátandó és ellátható feladatok 
körét, ezek ugyanis még mindig az eredeti munkaidőhöz méretezettek.

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

1. A gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetése során az intézmény 
rendszeres együttműködést alakított ki:

• a tanuló lakóhelye szerinti Gyermekjóléti Szolgálatokkal,
• a nevelési tanácsadóval,
• szükség esetén a tanuló lakóhelye szerinti jegyzővel

2. Az ifjúságvédelmi munka
• A jogszabályban előírtak alapján a rendszeres tájékoztatás, kapcsolattartás az iskolán belül 

és az iskolán kívül megtörtént. Az év eleji szülői értekezleten a 9. évfolyamon tájékoztatják 
a  szülőket,  hogy  milyen  jellegű  problémákkal  hova  fordulhatnak.  Az  iskolában  külön 
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helyiséget  biztosítanak  arra  a  célra,  hogy  a  tanulók  vagy  a  szülők  felkereshessék 
problémáikkal az ifjúságvédelmi felelőst. Ennek megadott időpontja kedden és csütörtökön 
délelőtt  van,  de  sürgős  problémával  természetesen  bármikor  foglalkoznak.  Az iskolában 
ifjúságvédelmi és vöröskeresztes faliújságot működtetnek, ahol a tanulók megtekinthetik, 
hogy  problémáikkal  az  iskolán  kívül  milyen  gyermekvédelmi  feladatokat  ellátó 
intézményeket kereshetnek fel.

• Állandó együttműködésben vannak az iskola  védőnőjével,  Veszelovics  Tímeával,  akinek 
személyes kapcsolata a tanulókkal,  kiterjedt  információi  nagyban segítették a problémák 
felderítését,  azok  kezelését,  megoldását  is.  Egy-egy  eset  kapcsán  jól  működött  az 
osztályfőnök, a kollégium vezetője, a védőnő és az ifjúságvédelmi felelős alkotta csoport 
munkakapcsolata.

• Az iskolában 70  fő hátrányos helyzetű tanulót  tartottunk nyilván.
•  Veszélyeztetett  7 tanuló, ők védelembe vett fiatalkorúak, közülük  öten a szentgotthárdi 

térséghez tartoznak.
• Hivatalos  kapcsolatfelvétel,  jelzés a  Gyermekjóléti  Szolgálatok  felé  8  esetben  történt, 

közülük hárman tartoznak a helyi szolgálathoz. 
• Esetmegbeszélés 4  alkalommal volt:  egyszer  az  iskolában,  háromszor  pedig  a 

Gyermekjóléti Szolgálatnál.
• Problémás tanulóról pedagógiai jellemzés készítése és elküldése az 
      illetékes gyermekjóléti szolgálathoz  18 esetben, a helyi szolgálathoz 16-szor történt.

3. A  Magyarországi  Cigányokért  Közalapítványhoz  öt  tanulójuk adott  be  pályázatot  roma 
tanulmányi  ösztöndíj  elnyerésére,  a  pályázati  adatlapot  átadták,  ennek  kitöltéséhez,  az  ezzel 
kapcsolatos tudnivalókról kaptak tájékoztatást, segítséget. 

4. Prevenciós programok
• Az Iskolában az órarendbe illesztve egészségnevelés tantárgy is szerepel, ahol heti 1 órában 

alapvető higiéniai ismeretekről, a betegségekről, az egészséges táplálkozásról, életmódról, a 
káros szenvedélyekről, a szexualitásról esik szó.

• Az iskolai  egészségfejlesztési-drogmegelőzési  tevékenység  támogatására  kiírt  pályázaton 
nyertek, ennek keretében többféle program valósult meg:

- 4 pedagógus akkreditált  továbbképzésen vett  részt,  majd ezt követően 9-10.  évfolyamon 
minden  osztályban  5-5  osztályfőnöki  órán  életvezetési  ismereteket  és  készségeket 
sajátíthattak el tanulóik a következő témákban:

1. A csoport, mint az együttműködés színtere; megelőzés
2. A döntés felelőssége, a kritikai gondolkodás fejlesztése
3. Legális szerek: dohányzás
4. Legális szerek: alkohol
5. Bűn és bűncselekmény, drogok

A pályázat folytatásaként a 2009/2010-es tanévben a bejövő 9. évfolyamos osztályokban is 
megtartották a fenti témájú 5 osztályfőnöki órát.

- A témában  két  alkalommal  szülő  –  diák  -  tanár  akciócsoportot  működtettek  az  iskola 
egészségfejlesztési stratégiájának továbbfejlesztése és aktualizálása érdekében.

      -   Felmérést, helyzetértékelést végeztek 4 tanulócsoportban.
- Diák önkormányzati vezetőiknek szóló 1 napos érzékenyítő programot szerveztek.   
- Tantestületi  nevelési  értekezlet  volt  konfliktuskezelés  és  erőszakmentes   kommunikáció 

témában 
- A 9-10. évfolyamos tanulók megtekintették a Drog A’rt csoport Csengettyű című előadását.

5. A végzős  tanulókat  és  szüleiket  tájékoztatták  arról,  hogy  a  szalagavatóval,        ballagással 
kapcsolatos költségek családra háruló terheinek csökkentésére 

      a lakóhely szerinti önkormányzatoknál egyszeri rendkívüli segélyt 
      igényelhetnek a rászorultság  megfelelő indoklásával.
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6. Új  lehetőségként  a  diákok  problémákkal,  kérdésekkel  igénybe  vehetik  az  iskolán  belül 
működő internetes lelki segélyszolgálatot és tanácsadást. Az iskolában lehet regisztrálni (Ebigél. 
hu),  ezután  már  bárhonnan  elérhető  a  rendszer,  ahol  ismeretlenül  levelezhetnek  Ebigéllel,  aki 
válaszol, megért, tanácsot ad. A weboldal látogatói száma jelentős.

SZOI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM
A 2009-2010-es tanévet a gimnáziumban 314 diák kezdte meg. Ezen tanulók közül a  jegyző
által védelembe vett tanulók száma 1, az Oktatási Törvény értelmében pedig 7 tanuló hátrányos  helyzetű. 
A tartósan beteg diákok létszáma a tavalyihoz képest 7-ről 14-re növekedett. Az okok között továbbra is a 
szív  –  és  cukorbetegség,  látási  rendellenesség,  asztma  és  diszgráfia  szerepel.  Anyagi  és  környezeti 
helyzetük miatt  további 21tanuló került  hátrányos helyzetbe. Az elmúlt  értékelést  követő időszakban 3 
esetben  történt  jelzés  a  Családsegítő  Szolgálat  felé.  Ebből  2  esetben  a  szülő  kérésére  történt  a 
kapcsolatfelvétel a Szolgálattal, a visszajelzés folyamatos. Egyik esetben sem szükséges a családgondozás. 
A szülők többsége, ha értesül a gyermekével kapcsolatos problémákról, azonnal felkeresi a szaktanárt vagy 
az osztályfőnököt az iskolában és közösen próbálják megoldani  a gondokat.  Ezekben szaktanárként az 
ifjúságvédelmi  felelős  is  érintett.  A Családsegítő  Szolgálat  a  védelembe  vett,  vagy  jelzett  tanulókról 
időszakosan pedagógiai  jellemzéseket  kér,  ezeket  az osztályfőnökök véleményének felhasználásával  az 
ifjúságvédelmi felelős elkészíti és továbbítja.  A Családsegítő által szervezett esetmegbeszélések havi 1 
alkalommal  rendszeresen ugyanabban az időpontban zajlanak, ezen az ifjúságvédelmi felelős is jelen van. 
A védőnővel és a Családsegítővel a kapcsolat folyamatos, a tájékoztatás kölcsönös, ez sokat segít az iskola 
diákjait érintő kérdések megoldásában.  Az iskolában az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is folytatódik 
az AIDS és drog prevenciós program. A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően folyamatosan 
bővítik  ismereteiket  a  drogok  káros  hatásáról,  a  reális  önismeretről,  a  problémák  felismeréséről  és  a 
konfliktusok kezeléséről. A törvény által biztosított kedvezményekben minden, az arra rászoruló tanuló 
részesül. A gimnázium bejáró tanulóinak buszbérletét az önkormányzat vásárolja meg a tanév elején. A 
szülők a tanulók tanulószobai felügyeletét nem igényelték. A diákok a buszok és vonatok indulásáig a saját 
osztály termükben , illetve az iskola könyvtárában tartózkodhatnak.

3.Nevelési Tanácsadó
A Nevelési Tanácsadóhoz fordulók megoszlása a bejelentkezés problematikája és az intézmények szerint a 
következő táblázatból látható:

2009. január 1. – augusztus 31.

Tanulási 
nehézség

Magatartási 
nehézség

Képesség
vizsgálat

Komplex Egyéb 
szakvélemény

Szervi Összesen

Sztg. Óvoda  4 fő  3fő  7fő  2fő 0 2 fő 18 fő
Sztg.  Arany J. 
Ált.isk.

16 fő 4 fő 0 2 fő 0 1 fő 23 fő

Sztg. 
Széchenyi 
I.Ált.isk.

 7 fő 4 fő 0 0 0 0 11 fő

Sztg III. Béla 
Szakképző Isk.

 8 fő 3 fő 0 1 fő 0 0 12 fő

Sztg. 
Gimnázium

0 1 fő 0 0 0 0 1 fő

2009. szeptember 01.  – 2009. december 31. 

Tanulási 
nehézség

Magatartási 
nehézség

Képesség
vizsgálat

Komplex Egyéb 
szakvélemény

Szervi Összesen
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Sztg. Óvoda 4 fő 2 fő 0 8 fő 0 1 fő 15 fő
Sztg.  Arany J. 
Ált. Isk.

7 fő 3 fő 0 2 fő 2 fő 0 14 fő

Sztg. 
Széchenyi I. 
Ált.Isk.

4 fő 0 0 0 0 0 4 fő

Sztg III. Béla 
Szakképző

2 fő 1 fő 0 0 0 0 3 fő

III.
Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések

2008.  december  31-én  a  védelembe  vett  kiskorúak  száma 15  fő  volt.  2009.  év  során  védelembe  vett 
gyermekek száma 2 fő. 11 kiskorú gyermek esetében megszüntetésre került a védelembe vétel az év során, 
1  gyermek  nagykorúvá  válása  miatt  szűnt  meg  a  védelembe  vétel,  egy  gyermek  esetében  pedig  az 
illetékesség megszűnése miatt áttételre került sor. Így 2009.12.31-én a védelembe vett gyermekek száma 4 
fő volt. A 4 gyermek 3 családban él. 
Egy esetben a védelembe vételi  eljárás megszüntetésre került,  mivel a gyermek veszélyeztetettségének 
megszüntetése érdekében a családtagok alapellátás keretében vállalták az együttműködést. Az adatok azt 
mutatják, hogy az elmúlt év során a védelembe vett gyermekek száma csökkent. 
2009.  évben  sem kellett  átmeneti  gondozásként  a  helyettes  szülői  szolgáltatást  igénybe  venni.  Illetve 
pozitívum, hogy gyámhatóság által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezésre 2009. évben nem volt szükség. 
A védelembe vétel oka mindhárom családnál a szülőnek felróható magatartási ok volt.  Az év 
során védelembe vett 2 gyermek esetében a Gyermekjóléti Szolgálat jelzése nyomán indult az 
eljárás. 
2009. évben elrendelt védelembe vételi eljárások keretében a szülőt kötelezte a gyámhatóság, 
hogy  keresse  fel  a  családvédelemmel  foglalkozó  szervezetet,  illetve  szükséges  volt  a  szülő 
figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására,  részükre magatartási  szabályok 
kerültek megállapítására. 
A magatartási szabályok betartásáról folyamatosan tájékozódunk. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  szerint  a  védelembe  vételt  hivatalból  egy  év  múlva  kell 
felülvizsgálni,  kérelemre  viszont  bármikor.  A felülvizsgálatok gyakorisága  mindig egyedi,  az  iskola,  a 
Szolgálat, vagy bármely érdekelt személy jelzésére azonnal felülvizsgálati tárgyalást tart a gyámhatóság, és 
a felmerült probléma megoldására más szabályok megállapítására is sor kerül.
A védelembe vételről hozott határozatok ellen 2009. évben nem történt fellebbezés. A tárgyidőszakban 
szakmai ellenőrzés nem volt. 
Az  iskolákkal,  egészségügyi  szakemberekkel,  a  rendőrséggel  és  a  Családsegítő  Szolgálattal  az 
együttműködés a gyámhatósági munka során jó. A Vas Megyei Főügyészség Ifjúságvédelmi Főügyészének 
minden  védelembe  vételi  határozatból  tájékoztatásként  egy  példányt  megküld  a  gyámhatóság. 
Kapcsolatunk jónak mondható, segítséget nyújtanak szakmai kérdésekben is.
A  gyermekvédelemben  fontos  a  megelőzést.  A  megelőzésben  nagy  szerepe  van  a  pedagógiai 
intézményeknek, hiszen a gyermek magatartásában bekövetkezett változást a pedagógus észleli elsőként. A 
családban felmerülő gondokat a gyermek óhatatlanul magán viseli, fontos lenne, hogy ezt időben jelezzék a 
családsegítő szolgálatnak, vagy a szülőket tájékoztassák a segítséget nyújtó intézményekről. 
A  háziorvosokat,  gyermekorvosokat,  valamint  a  védőnőket  is  hasonló  kötelezettség  terheli.  A 
bántalmazásra utaló nyomokat a szülőn kívül elsősorban ők vehetik észre, hogy a későbbiekben ez ne 
fordulhasson elő, jelzésük fontos.
A  Szentgotthárdon  kihelyezetten  működő  Nevelési  Tanácsadó  heti  2  alkalommal  érhető  el.  2009. 
szeptember  1-től  kezdődően  van  lehetősége  a  jegyzői  gyámhatóságnak  arra,  hogy,  ha a  gyermek 
veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, és a szülő vagy más törvényes képviselő a 
gyermek veszélyeztetettségét  az alapellátások önkéntes igénybevételével  megszüntetni  nem tudja,  vagy 
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nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy a családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek fejlődése a 
családi környezetben biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője - a védelembe vétellel egyidejűleg 
vagy a gyermek védelembe vételének fennállása során - a családi pótlék gyermek után járó összegének 
legfeljebb  50%-a  erejéig  a  családi  pótlék  természetbeni  formában  történő  nyújtásáról  határozhat. 
Szentgotthárdon eddig ezen rendelkezést nem kellett alkalmazni.

IV.
A Városi Gyámhivatal hatósági intézkedései, feladatai

A Városi Gyámhivatal az illetékességi területén - Szentgotthárdon és a környező 14 településen –jár el a 
331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 4.§-11.§-ban meghatározott feladat és hatáskörökben , egyebek mellett : 
- intézkedéseket tesz a gyermekek védelme érdekében,
-  a  pénzbeli  támogatásokkal  kapcsolatban  dönt  az  otthonteremtési  támogatás  megállapításáról, 
a gyermektartásdíj megelőlegezéséről
- eljár a gyermek családi jogállásával, az örökbefogadással kapcsolatosan
- pert indít és kezdeményez a gyermekekkel kapcsolatosan
- dönt a gyermek kapcsolattartása kérdésében
- intézkedéseket tesz a gyermekvédelmi gondoskodás keretében hatáskörébe utalt ügyekben.
- a városi gyámhivatal gyámot rendel.
- A városi gyámhivatal  a vagyonkezeléssel kapcsolatosan dönt - a jogszabályban meghatározott  esetekben 
- a  törvényes képviselő jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról.

A gyermekvédelmi gondoskodás keretében a gyámhivatal a gyermek  veszélyeztetettségének mértékétől 
függő hatósági intézkedéseivel a gyermeket kiemelheti a családból, és gondoskodik a további megfelelő 
elhelyezéséről, törvényes képviseletéről.
2 Új ügyfajta került  be a gyámhivatali munkába :
Az úgynevezett védendő fogyasztó:
A gyámhivatalt értesíti a gáz, illetve a villamos energia szolgáltató, hogy kik azok a fogyasztók, akik a 
gyámhivatalhoz tartozó 14 településen felszólítást kaptak, mert nem fizették be a szolgáltatási díjat.
A gyámhivatal  által  védendő  fogyasztónak  minősül:  az  otthonteremtési  támogatásban  részesülő  fiatal 
felnőtt, a megállapítást követő 3 éven belül, valamint a nevelőszülő.
További  új  ügyfajta a  gyámhivatali  munkában,  hogy  a  207/2009.(IX.29.)  Kormány  rendeletben   a 
hozzátartozók   közötti  erőszak  miatt  alkalmazandó  távoltartásról  szóló  törvény  szerinti  családvédelmi 
koordinációért felelős szervként a városi gyámhivatalok kerültek kijelölésre. 

 2009  . évben a kiskorú gyermekek védelmében a gyámhivatal az alábbi hatósági      intézkedéseket tette:  

CSALÁDBAFOGADÁS: 
2009.december 31-én  a gyámhivatal 13 családba-fogadott kiskorút tartott nyilván.
„Új „családba-fogadás : 2009.évben  7 gyermek esetében volt. 
Mind a hét gyermek esetében a családba-fogadás oka a szülői elhanyagolás volt és a családba-fogadás a 
szülő életmódjának pozitív  irányú megváltozásáig tart.   A gyermekek közül:  kettő  Szentgotthárdi,  egy 
Rátóti,  és  négy  Rönöki  .A családba-fogadó  személyek:  nagyszülők,  felnőtt  testvér,  közeli  rokonok.  A 
családba-fogadott  gyermekek  részére  a  gyámhivatal  a  családba-fogadót  gyámul  kirendeli.  A gyámok 
tevékenységét a gyámhivatal irányítja, felügyeli, a vagyonkezelésről évente számadásra kötelezi őket. Az 
év során négy gyermek esetében szűnt meg a családba-fogadás, a gyermekek ismét visszakerültek a szülő 
felügyelete alá.
IDEIGLENES ELHELYEZÉS: 
2009.évben a gyámhivatal által kezdeményezett ideiglenes elhelyezés száma: 1
A jegyzői gyámhatóság által ideiglenesen elhelyezett  gyermekek ügyében a gyámhivatal
2 esetben  felülvizsgálati eljárást folytatott mely 3 gyermeket érintett.  
Az  eljárás  során  1  gyermek  átmeneti  nevelésbe  került,  2  gyermek  esetében   a  szülők  kérésére  a 
gyámhivatal hozzájárult a családba-fogadáshoz. 
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ÁTMENETI NEVELÉSBE VÉTEL:
2009-ban  1 gyermeket vett átmeneti nevelésbe a gyámhivatal .
Átmeneti nevelt gyermekek száma dec.31-én: 5 fő; gyermekotthonban: 5 fő,    nevelőszülőnél: 0 fő
Az év során 2 gyermek átmeneti  nevelésbe vétele  szűnt  meg a  nagykorúság  elérése  miatt,  illetve két 
gyermek ügyét a gyámhivatal illetékesség hiánya miatt áttette a Pécsi Városi Gyámhivatalhoz.
Minden esetben elvégeztük az éves kötelező felülvizsgálatot, amelynek eredményeképpen a gyámhivatal a 
nevelésbe vételt változatlan formában fenntartotta.
A  gyermekek  és  szüleik  kapcsolattartásának  ügyében  3  alkalommal  engedélyeztünk  rendkívüli 
kapcsolattartást.
UTÓGONDOZÁS:
A tárgyévben utógondozást egy alkalommal rendeltünk el.
UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS:
A nagykorúságot elért intézeti nevelésből kikerült fiatalok részére rendeli el az ellátást a gyámhivatal, ha a 
fiatal  kéri  és  továbbtanul,  illetve  létfenntartását  önállóan  biztosítani  nem tudja.  A fiatal  továbbra  is  a 
gyermekotthonban vagy nevelőszülőnél maradhat, 24 éves koráig.
Ellátottak száma dec.31-én: 3 fő 
Megszűnt: 1 fő
OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS: 
2009-ben  egy  fő  kérelmére  állapított  meg  a  gyámhivatal  otthonteremtési  támogatást  1.710.000,-Ft 
összegben.

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE: 
2009.évben benyújtott kérelmek száma: 5, mely 6 gyermeket érintett.
Megelőlegezés: 3, mely 4 kiskorút érintett,
Eljárás megszüntetés: 2 esetben ,
2009. december 31-in megelőlegezésben részesülő érintett kiskorúak száma: 15 fő.

   Örökbefogadás: 1 kiskorú esetében   volt .

A gyámhivatal egyéb hatósági  intézkedései, feladatai  a gyermekekkel kapcsolatosan: 
Az év során apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek: 6 fő 
Apai elismerések száma: 8 
Képzelt apa adatainak megállapítása: 0 fő
Apaság vélelmének megdöntése iránti perindítás: 2 eseten 
2009-ben  kezdeményezett kapcsolattartási ügyek : 6
2009-ben gyámság alatt álló gyermekek száma : 24
Gyámok száma: 19 
az év során  kezdeményezett gyámrendelés- vagy felmentés :18 
az év során kikerültek a gyámságból: 5 
Vagyonos kiskorúak ügyei : 
Nyilvántartott vagyonos kiskorúak száma : 141
Betétállománnyal rendelkezik: 62
Biztosítási kötvénnyel rendelkezők száma: 1
Kiskorúak ingatlaneladással, megterheléssel , befektetéssel kapcsolatos ügyei : 8
Kiskorúak  vagyoni  ügyével  kapcsolatban  szükséges  eseti  gondnokrendelés:  2  esetben,  felmentés  2 
esetben.

V.
Felügyeleti szervek szakmai ellenőrzései

1./ Szakmai ellenőrzés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál
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2009 nyarán ismételten megtörtént  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  ellenőrzése.  Az ellenőrzésen részt  vett  a 
megyei gyámhivatal és a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Módszertani munkatársa. A 
vizsgálat a Szolgálat jogszabályok által előírt adatkezelését, adminisztrációját és szakmai tevékenységét 
célozta meg. Az ellenőrzésről megküldött jegyzőkönyv tartalmazta, hogy a Szolgálat megfelelően vezeti a 
gyermekvédelemmel  kapcsolatos  adminisztrációkat,  az  esetkezelések  pontosak,  szakmai  tevékenységük 
precíz. A kisebb jellegű negatív észrevételek korrigálásra kerültek. 

2./ Szakmai ellenőrzés a Gyámhivatalnál
A Nyugat  –Dunántúli  Regionális  Államigazgatási  Hivatal  Szociális  és  Gyámhivatalának  Szombathelyi 
Kirendeltsége vizsgálta az átmeneti neveltek lakcímbejelentésével kapcsolatos gyámhivatali gyakorlatot.
A vizsgálatban megállapítást nyert,  hogy a nevelésbe vételt  elrendelő gyámhivatali határozatok minden 
esetben rendelkeznek a gyermek lakóhelyének megállapításáról.
Megállapítást nyert, hogy a gyámhivatalnak a nevelésbe vett kiskorúak lakcímbejelentésével kapcsolatos 
eljárása törvényes.

VI.
Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

Kortárs – segítők működése a preventív gyermekvédelemben: A kortárs-segítés az ifjúság körében végzett 
felvilágosító  és  prevenciós  tevékenység  (drog,  alkohol,  dohányzás,  AIDS,  szexualitás  területén)  egyik 
leghatékonyabb módszere. A kortárs – segítő diákok – a tanfolyam elvégzése után – iskolákban, ifjúsági 
programokon, klubok, csoportok összejövetelein adják át ismereteiket kortársaiknak kötetlen beszélgetés, 
önismereti-szituációs  módszerek  alkalmazásával.  Javasoljuk,  hogy  az  intézmények,  szervezetek 
propagálják  a  középiskolások körében a  kortárs-segítő  képzést,  hogy egyre  több fiatal  vegyen részt  a 
képzésen. A fiatalok számára szervezett programjaikon „alkalmazzanak” kortárs-segítőket.
Az ifjúsági koordinátor tájékoztatása szerint az utóbbi időben két fiatal vett részt kortárs segítő képzésen. A 
Pannon Kapu ifjúságnak szóló rendezvényeire hívják őket, itt közvetlenül bekapcsolódnak a programokba. 
Annak érdekében hogy az intézmények jobban bevonhassák a kortárs segítőket a prevenciós programjaikba 
az  ifjúsági  koordinátor  a  jövőben  is  tájékoztatja  a  jelzőrendszeri  tagokat  erről  a  lehetőségről  is  a 
Koordinációs Bizottsági ülésen.

Nyári diák munkák megszervezése a városban: a középiskolások, a felsőoktatásban tanulók részéről a nyári 
diákmunkák iránt igény van. Ezzel kapcsolatban minden évben érdeklődnek a Családsegítő Szolgálatnál. A 
Munkaügyi  Kirendeltség  minden  évben  megkeresi  a  munkáltatókat,  felmérendő  a  nyári  diákmunka 
lehetőségét.  Azonban  a  munkáltatók  nagy  része  nem  kíván  diákokat  foglalkoztatni,  csupán  egy-két 
munkáltató kínál diákok számára munkát, amely szintén csupán néhány diáknak jelent elfoglaltságot.

Iskolai agresszió definiálása, kezelése az intézményekben: egyre gyakrabban jelentkező probléma, mely a 
verbális megnyilvánulástól egészen a testi bántalmazásig terjed. Irányulhat a diáktársra, a pedagógusra, de 
veszélyeztetheti önmagát is a gyermek. A probléma feltárásába, kezelésébe a diákon, a pedagóguson kívül 
a  szakembernek adott  esetben  a  szülőt  is  be  kell  vonnia.  A Szolgálat  két  oktatási  intézményben  már 
elkezdte a probléma megoldó foglalkozásokat. Az itt szerzett tapasztalatok alapján a módszert alkalmazni 
lehetne a többi oktatási intézményben is. A Szolgálat vezetője tervezi a havonkénti Koordinációs Bizottsági 
üléseken a tapasztalatok bemutatását.

A gyermekvédelem területén tevékenykedő szakemberek folyamatosan évek óta felvetették 
gyermekpszichológus alkalmazásának kérdését.
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Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  sikeres  pályázatot  nyújtott  be a  Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló  Együttműködési  Program  2007-2013  keretében  megvalósuló  Mental  health  /Lelki  egészség 
megőrzése/  programjára.  A  program  keretében  3  évre  lehetőségünk  van  gyermekpszichológus 
alkalmazására, amelyre már évek óta az igény felmerült.  A gyermekpszichológus a - felmerült igények 
alapján - a 3 éves korosztálytól kezdve a 18 éves korosztállyal bezárólag foglalkozik a gyerekekkel, a fiatal 
felnőttekkel. 

A  projekt  keretében  további  4  gyermekpszichológiai-  és  gyermek  esélyegyenlőségi  program 
megszervezésére, és annak lebonyolítására van lehetőségünk, melyben a közreműködő szervezet a Városi 
Gondozási Központ.  

VII.
Bűnmegelőzés, fiatalkorú bűnelkövetők

Szentgotthárd Város  Bűnmegelőzési Bizottsága kifejezetten gyermekvédelmi ügyekkel nem foglalkozott 
2009-ben. Az Ifjúságvédelmi Őrjárat ügye tavaly mindkét ülésen felmerült: áprilisban a bűnmegelőzési 
koncepció  felülvizsgálata  kapcsán  egy  rövid,  szóbeli  beszámoló  hangzott  el,  illetve  a  jövőbeni 
finanszírozásáról született egy határozat; a decemberi ülésen pedig szintén egy rövid szóbeli beszámoló 
hangzott el a 2009-es két (tavasszal és ősszel egy-egy) őrjáratról.

Fiatalkorú bűnelkövetők
A szentgotthárdi Rendőrőrs illetékességi területén 2009.évben fiatalkorú bűnelkövetők száma három volt, 
az általuk elkövetett bűncselekmények betöréses lopás, illetve garázdaság. Gyermekkorú személy ellen egy 
esetben indult bűntető eljárás, garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt.
Az elkövetés oksági tényezőit vizsgálva megállapítható, hogy esetükben szerepet játszott az anyagi 
haszonszerzés, a rossz baráti környezet, a befolyásolhatóság, valamint a cselekmény 
társadalomellenességének fel nem ismerése.

VIII.
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

A FIKUSZ működése
A FIKUSZ – Fiatalok Kulturált Szórakozóhelye- Ifjúsági Közösségi Tér és LOGO Ifjúsági Pont Hálózati 
Tag is, mellyel a 12-30 éves korosztályt célozzák meg. A FIKUSZ legfontosabb feladata, hogy alternatív 
szabadidő eltöltési lehetőséget kínáljon a fiataloknak, segítse elő a korosztályi közösségek létrejöttét. Ezen 
a  helyen  fogyasztási  kényszer  nélkül  vehetnek  részt  programokon,  juthatnak  információkhoz,  vagy 
egyszerűen csak együtt lehetnek a fiatalok. A FIKUSZ nyitva tartása megegyezik a Művelődési ház, az 
irodák nyitva tartásával, tehát minden nap (szerdát kivéve) 20 óráig tart nyitva.
A FIKUSZ-ban a 2009. évben komolyabb felújítási, fejlesztési munkálatok anyagi fedezet hiányában nem 
történtek.
Fontosabb ifjúságot érintő események voltak

• LOGO Hálózati tanulmányút- megyei ifjúsági szakemberek találkozója
• MMIK LOGO Drog Art Színpad Csengettyű című előadása középiskolásoknak Helyszín: Színház
• Kistérségi ágazatközi szakmai találkozó
• Mini military kiállítás, rendhagyó történelem órák, kiállítások- Együttműködők: Nyitra Utcai ÁMK, 

Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság Toborzó- és 
Érdekvédelmi Iroda

• Grazi tanulmányút a hálózati pontok fiataljai számára
• Regionális szakmai napon való részvétel, Szombathely
• Felsőoktatási tájékoztató a Nyugat-Magyarországi Egyetem közreműködésével. Helyszín: Színház
• Ezenkívül születésnapi, baráti és szilveszteri összejövetelek, partik.
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Szentgotthárdi Ifjúsági Nap
Játékos, kalandos vetélkedőt szerveztek a fiatalok számára, melynek folyamán a fiatalok megmutathatták 
ügyességüket,  kreativitásukat  mindezt  oly  módon  megszervezve,  hogy  közben  értéket  is  kínáljanak 
számukra.  A résztvevők együttes játékára nyílt lehetőség, mindezt olyan szórakoztató elemekkel tűzdelve, 
mely  kiválóan  alkalmas  volt  közösségfejlesztésre  is.    
Hopplá Könnyűzenei Fesztivál
A 20., jubiláló fesztivál a múltidézés jegyében telt..  
Kiegészítő programként folyamatosan drogprevenciós program zajlott a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának, és -egészségügyi felügyelet a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének 
közreműködésével,  valamint önkéntes fiatalok kezdeményezésére esélyegyenlőségi stand is működött  a 
rasszizmus ellen.
A fesztiválon résztvevők száma 800 fő körül mozgott.

Lehetőségek a Civil Fórum kereti között

Szentgotthárd város civil szervezeteit összefogó Civil Fórum 2005. márciusában alakult meg. A Fórumhoz 
a megalakulás óta egyre több szervezet csatlakozott. A hasonló profilú civil szervezetek tevékenységének 
összehangolása, koordinálása és az együttműködési lehetőségek kiaknázása céljából 2005. szeptemberében 
a Civil Fórum szekciókat hozott létre. 
A létrejött  szekciók közül az egészségügyi -  szociális  szekcióhoz,  valamint az oktatási,  művelődési és 
Ifjúsági  szekcióhoz  tartozó  civil  szervezetek  azok,  melyeknek  tevékenysége  valamilyen  módon 
kapcsolódik a gyermek és ifjúságvédelemhez.

A Civil  Fórum fenti  szekcióihoz  tartozó  civil  szervezetek  gyermekvédelmi  tevékenysége  elsősorban a 
prevencióra, az egészséggondozásra, a családi életre nevelés segítésére és befolyásolására, a gyermekek 
szegénységének  és  veszélyeztetettségének  megelőzésére,  a  természetbeni  és  személyes  gondoskodásra 
irányul. Ez a munka rendkívül összetett, ezért egészségügyi, pedagógiai,  pszichológiai szociális és jogi 
ismereteket egyaránt igényel.
     
1./  A Civilek  körében  a  gyermekvédelem elsődleges  célja  a  megelőző,  prevenciós  munka, melyben 
önkéntesei  hatékonyan  működnek  közre.  Ennek  érdekében  havi  rendszerességgel  „Ifjúsági 
klubfoglalkozásokat” tartanak  általános  prevenciós  programok  beépítésével  a  10-14  éves  korosztály 
számára. (eü. felvilágosítás, egészségnevelés, baleset-megelőzés stb.)
A 2009-es év Ifjúsági klubfoglalkozásain a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás témaköre 
került kiemelésre, mely kapcsán a foglalkozások az alábbiakra irányultak :

- Mikor jó a közérzeted? Mikor érzed jól magad?
- Mozogj, mert berozsdásodsz!
- A természet sportjai / állóképességi sportok, vízi sportok, labdajátékok

téli sportok, technikai sportok, egyéb sportok/
- A sport is váljon életed nélkülözhetetlen részévé!
- Táplálkozási szélsőségek
- Táplálkozási jó tanácsok az egészség megőrzéséért

Hasznosnak bizonyult a 2006 szeptemberétől beindult „Beszélgetőkör” a 15-18 éves korosztály számára, 
mely  beszélgetések  az  egészségügyi  szekcióhoz  tartozó  két  civil  (  Ifjú  Természetjárók  Baráti  Köre, 
Harmónia Egészségvédő Kör) szervezet sikeres pályázatainak köszönhetően folytatódhatott 2009-ben is. 
E kiscsoportos és egyéni beszélgetések kapcsán a serdülőkorban egyre inkább halmozódó problémákra 
(szexuális problémák, devianciák, dohányzás, kábítószer) helyeződött ez évben  is a hangsúly. A sikeres 
prevenciós munka érdekében a civil szervezetek együttműködtek: Megyei ANTSZ-el, Baleset-megelőzési 
Koordinációs  bizottsággal,  Szakrendelő  Intézet  dolgozóival,  Védőnői  Hálózattal,  Helyi  Rendőrőrssel, 
Mentőállomással. 
2009-ben a civil szervezetek által szervezett gyermekvédelemmel kapcsolatos előadások és tanfolyamok 
alakulása:
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Előadások témaköre Száma Résztvevők száma
Serdülőkori problémák 3   72
Kábítószer egészségügyi hatásai 3   84
Szenvedélybetegségek:dohányzás, alkohol 3 106
Baleset-megelőzés 2   43

Tanfolyamok témaköre
Családi életre nevelés 2   54
Csecsemőgondozás, ápolás 3   40
                                                                    
2./ A civil szervezetek önkéntesei fontos feladatuknak tartják az egészséggondozást, mely magába foglalja 
a testi, lelki és szociális egészség megőrzését, fenntartását, javítását valamint az egészségesebb életmód 
választására való készségek fejlesztését. 
Ennek érdekében nagy szerepe volt az egészségügyi dolgozókat és pedagógusokat is magába foglaló civil 
szervezetek azon  ismeretterjesztő és felvilágosító munkájának,  mely a fiatalok egészséges életvitelének 
kialakítására és védelmére irányult.  (  Egészségesebb jövőért Alapítvány, Vöröskereszt,  Harmónia Klub, 
Galagonya  Szív  Klub)  Az  egészségnevelő  önkéntesek  az  egészséges  életmód  témakörében  nemcsak 
előadásokat, tanfolyamokat, hanem  „Egészségnevelési Napokat” is rendeztek  versenyekkel, vetélkedőkkel 
és bemutatókkal.           
A Szentgotthárdi  Civil  Fórum  egészségügyi  szekciója  2009-ben  „Vigyázzunk  magunkra!  ”  mottóval 
hirdette  meg  egészségvédő  programját.  Ennek  érdekében  a  gyermekek  széles  rétegére  kiterjedően  sor 
került az egészséges életmód ismérveinek tudatosítására, a pozitív életritmus népszerűsítésére.
E témához kapcsolódó kiscsoportos foglalkozások a következőképpen alakultak:

Száma Résztvevők száma
„Egészség- betegség” ea  4 180
Egészségnevelő tanfolyam  2   32
Személyi és környezethigiéne ea.  2                                  32                             
„Egészséges étkek” bemutató  2                                 106
„Mozgás és egészség” ea                                                 1                                   74

A Népegészségügyi  program céljaihoz  kapcsolódóan  a  civil  szervezetek  felvilágosító,  ismeretterjesztő 
szórólapokat szerkesztettek,  tájékoztató  füzetek,  egészségnevelést  célzó  prospektusok  kiadványok 
hozzájutását biztosították önkéntesek révén a szülők és az ifjúság felé. ( Városi Gyermeknapon, a SZIN-en, 
Hopplá Amatőr Könnyűzenei Fesztiválon, Városi Egészségnapon)

3./  A lakosság  széles  rétegeit  magába  foglaló  civil  szervezetek  nap  mint  nap  tapasztalják,  hogy  a 
társadalomban meglévő értékválság és gazdasági problémák a családok szintjére is leképeződnek és ott 
folyamatosan  jelen  vannak.  Ezek  a  tényezők  a  gyermekeket  kiszolgáltatottá  teszik  és  azok 
személyiségfejlődését  kisebb,  vagy  nagyobb  mértékben  akadályozzák.  Ezért  a  civil  szervezetek 
önkénteseinek feladata a családi nevelés segítése, befolyásolása területén is nőtt. Előny, hogy településünk 
viszonylag kis település, így az önkéntesek – mivel legtöbbjük évtizedek óta itt él és dolgozik – jó hely- és 
családismerettel rendelkeznek, ezért a gyermekekkel, családok életével kapcsolatos lényeges információk 
ritkán  maradnak  rejtve.  A  családi  nevelés  segítése,  befolyásolása  nem  hálás  feladat,  hiszen  az 
állampolgárok  magánszférájába  kell  valamilyen  módon  beavatkozni.  A civil  szféra  önkéntesei  jórészt 
élvezik a szülők bizalmát, így több esetben sikerül szoros kapcsolatot kialakítaniuk az érintett családdal.

4./ Legnagyobb kihívás az önkéntesek körében a hátrányos helyzet csökkentése, a gyermekek 
szegénységének és veszélyeztetettségének megelőzése.
Fő feladataik: megismerni a problémát, megkeresni az okokat és segítségnyújtás a megoldásban. 
Ha az önkéntesek saját eszközeikkel nem tudják megoldani a problémát, jelzéssel élnek a gyermekvédelmi 
hálózathoz tartozó személyek, intézmények, hatóság felé. 
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E szempontból rendkívüli jelentősége van az Önkéntesek, az Intézmények és a Gyermekjóléti Szolgálat 
kapcsolattartásának.  A civil  szervezetek  2009-ben  is  részt  vettek  a  Családvédelmi  és  Egészségnevelő 
Koordinációs  Bizottság  munkájában.  Bekapcsolódtak  a  –  gyermek  veszélyeztetettségének  megelőzése 
érdekében működtetett –  észlelő és jelzőrendszer munkálataiba ( Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány, 
Vöröskereszt, Tótágas Alapítvány, Tehetségekért Alapítvány, Plébániai Karitasz) A Gyermekjóléti Szolgálat 
havi  esetmegbeszélésein javaslatokat tettek a látókörükbe került szolgáltatásra szoruló gyermekekre. A 
Szolgálat által összehívott tanácskozások elősegítették a szakemberekkel történő együttműködést.
Megjegyzendő, hogy városunkban a helyettes szülői feladatokat ellátó egyetlen fő is a Civil szervezetek 
köréből kerül ki ( Harmónia Egészségvédő Kör tagja).
                                                       
5./  A civil szervezetek önkéntesei a gyermekek védelmét  természetbeni és személyes gondoskodással 
egészítik ki. Ezt a gondoskodást célozták az év közben többször is megrendezésre került programok, mint 
pl:
Játszóházi  napok (közreműködött:  Óvodáskorú  Gyermekekért  Alapítvány,   Nyugdíjas  Pedagógusok  és 
Barátaik, Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány, Pannon Kapu Kulturális Egyesület )
A  gyalogtúrás  családi  délutánok (közreműködtek:  Szentgotthárdi  Nyugdíjas  Klub,  Ifjú  Természetjárók 
Baráti Köre, „Harmónia” Egészségvédő Kör )
Jó kezdeményezésnek bizonyult 2008-ban a Nyugdíjas Klub által megszervezett „Nagyszülők és Unokák 
juniálisa”, mely 2009-ben még szervezettebben és sikeresebben került megrendezésre a városi sportpályán, 
220 nagyszülő és 46 gyermek részvételével. A sport programok lebonyolításában iskolai testnevelő tanár is 
aktív segítséget nyújtott.  
Kirándulás az Eltérő Tantervű iskolások számára:  mellyel azoknak a gyermekeknek is lehetőségük volt 
kiszakadni a megszokott környezetből, akiknek szülei ezt nem tudták biztosítani  számukra. A Nyugdíjas 
Pedagógusok és Barátaik civil szervezetnek köszönhetően 2009-ben Celldömölk és Csönge nevezetességeit 
ismerhették meg a gyerekek.
Szabadidő hasznos eltöltését célzó nyári táborok megszervezéséhez 2009-ben az Önkormányzat nem tudta 
a civil szervezeteket támogatni, ezért a Civil Fórumhoz tartozó civil szervezetek közül csupán csak a július 
6-11 közötti hittantábor valósulhatott meg önköltséges áron, melyet így lényegesen kevesebb szülő tudott 
felvállalni. A kisiskolás gyermekek szülői köréből több jelzés érkezett a civilek felé, melyben hiányolták a 
gyermekek nyári szabadidejének hasznos időtöltését biztosító, megszokott nyári napközis jellegű táborokat. 
Ezek  a  napközis  jellegű  nyári  táborok  az  elmúlt  években  nemcsak  a  kisiskolások  felügyeletét  tették 
lehetővé, hanem a közösségi élményeken túl, sok hasznos ismerethez is juttatták a résztvevő gyermekeket. 
A civilek felvetették, hogy a jövőben  a lakosság igényeihez igazodva valamiféle megoldást kell találni 
ezen gyermekek nyári szabadidejének hasznos eltöltését célzó napközis jellegű táborok anyagi hátterének 
biztosítására. 
Az önkormányzat  anyagi  lehetőségei  a  pénzbeni  támogatásra  nem adnak módot,  de  az  önkormányzat 
helyiség biztosítással, egyéb erőforrásaival támogatni tudja a civilek ezen jellegű munkáját, amellett, hogy 
a szülők hozzájárulásával is számolni lehet, hiszen tulajdonképpen egy szolgáltatást vesznek ez esetben 
igénybe.
A  Civil  Fórumhoz  tartozó  civil  szervezetek  elsősorban  sajátos  eszközeikkel  vállalnak  szerepet  a 
gyermekvédelmi  feladatokban.  Szerepvállalásuk  azzal  az  előnnyel  jár,  hogy  nem  kötik  őket  szigorú 
jogszabályok, ezért az általuk nyújtott ifjúsági és más humán szolgáltatások rugalmasabbak, közvetlenebb 
kapcsolatot tudnak kiépíteni a kliensekkel és minden esetben új színt, új megközelítéseket jelentenek a 
probléma megoldásában.

Határozati javaslat
1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009.évi  gyermekvédelmi  és 
gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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2./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  szentgotthárdi  oktatási 
intézményeknek, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal az iskolai 
közösségekben  esetlegesen  megnyilvánuló  gyermek  agresszió  egységes  kezelési  módjai  kialakításával 
kapcsolatban.

Határidő: folyamatos
Felelős: oktatási intézmények vezetői

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 

Szentgotthárd, 2010. március 16.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2010. március 31-i ülésére

a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:

Lejárt határidejű határozatok:

243/2008. számú képviselő-testületi határozat:

Városi DSE
Szentgotthárd

Tisztelt Képviselő Testület!
Szentgotthárd
Széll K. tér11.

A második féléves beszámolóban már kedvezőbb feltételekről tudom tájékoztatni a Testületet és a 
Kulturális Sport és Idegenforgalmi Bizottság Elnökét a Városi Diáksport Egyesület működésével 
kapcsolatban. Az önkormányzattól kapott 500 ezer Ft támogatással 2009 december végéig volt biztosítva 
az egyesület működése.
Az önkormányzati támogatáson kívül csak a tagdíjból befolyó összeg állt rendelkezésre. A 
sportcsoportvezetők a 2008- as tanévben anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezték munkájukat, amit ezúton 
is szeretnék megköszönni nekik.
Jelenleg a rendelkezésre álló pénz csak a bakszámla vezetésére elegendő.
2009. július 9-én közgyűlést tartottunk a Polgármesteri Hivatal épületében, ahol tájékoztattam a közgyűlés 
résztvevőit az egyesület helyzetéről.
Mivel ettől a tanévtől, mint aktív dolgozó befejezem tevékenységemet, ezért szerettem volna az elnöki 
funkciómtól megválni.
A közgyűlés úgy határozott, hogy a 2009/10-es tanév novemberében új közgyűlést hívunk össze. Azon a 
közgyűlésen határoztunk a Diáksport Egyesület elnökéről és a további teendőkről. A közgyűlést 
megtartottuk és tagság úgy határozott, hogy még egy tanévig lássam el az elnöki teendőket.
A nyár folyamán az egyesületnél ügyészi vizsgálatot tartott a Körmendi Ügyészség, ahol néhány apró 
hiányosságot állapított meg, ami az alapító okiratban található. A hiányosságokat a novemberi közgyűlésen 
korrigáltuk.
 - A diáksportot a versenysport elválaszthatatlan részeként kívánjuk kezelni./ utánpótlás nevelés!!!/ 
- Javasoljuk a gimnáziumi osztályok egészség és sport óráit 11. évfolyamig 4, 13.  
   évfolyamig 3 órára fejleszteni – ez nem valósult meg ezért ezt továbbra is javasoljuk.
- Az alsó tagozatban a néptánc oktatás, órarendben biztosított a tanulók részére. A felső tagozatban 48 fővel 
társastánc tanfolyam indult önköltséggel. 
  Ez a célkitűzés megvalósult az alsó és a felső tagozatban.
- A leendő sportolók és tehetségek kiválasztása érdekében csatlakozunk az 
  kialakítandó SZSEFR (Szentgotthárdi Sport és Egészségnevelési Felmérő 
  Rendszer) követelményeihez. Az adatokat nyilvánossá tettük a szülők részére.
- Kiemelt, illetve támogatott sportként kezeljük a kézilabdát, a labdarúgást valamint a
  tornát és az atlétikát, új sportágként csatlakoztunk a Triatlon Szövetséghez, amely 
  egyelőre anyagi forrást nem igényel. Anyagi támogatást biztosítottunk a kézilabda
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  sportcsoport  Radenszki Kupán való részvételéhez Szekszárdon két korcsoportban.                    
  A sportcsoportok a Gimnáziumban és Széchenyi 5-8. évfolyamán működnek.
  Sportcsoportvezetők:

- Ernst József fiú kézilabda
- Pável Tamás leány kézilbada

- Pappné Restás Csilla atlétika
- Kovács Tamás labdarúgás
- Hegyi József torna
2010/11-es tanévnek is hasonló tervekkel szeretnénk nekivágni:
- A házibajnokságokat labdarúgás, kosárlabda és asztalitenisz sportágakban   
  szeretnénk megszervezni téli - tavaszi fordulókkal.
- új elemként szeretnénk beemelni terveink közé az alsó tagozatosoknak és a szüleiknek a „Gyere Velünk 
Csináld Velünk „ játékos sportvetélkedőt.
- Amennyiben anyagi lehetőségeink lehetővé teszik megrendezzük a megyében egyedülálló labdarúgó 
tornánkat a „ Béke Kupát „ III.-IV. korcsoportnak.
- Az úszásoktatás a második évfolyamon folytatódik, az úszásvizsgát sajnos nem
  sikerült  megvalósítani.
- Az edzők és a testnevelők, kiemelkedő sportolók jutalmazását továbbra is 
szeretnénk megvalósítani.
- Magyar Kajak- Kenu Szövetségi tagságunkat szüneteltetjük!
- Fő cél a sportcsoportok biztonságos működtetése!                                          
- 2010/11- es évben is szerenénk folytatni a méréseket, melyeket összevetünk az     országos  mérési 
adatokkal.
1. teljes körű antropometriai mérés történt a 3.-4. osztályosoknál. 2010. január, június a mérés időszaka – 

folytatjuk!
           2.     Ugyanezen osztályoknál (4-5!) 2009. december – 2010. júniusáig indul    
                   Genodisc mérés, az említett mérések a DSE- t közvetlenül nem érintik. 

A megfogalmazott középtávú terv megvalósításához feltételezzük a testület és a bizottsági tagok 
támogatását.

Szentgotthárd, 2010. március 15.                                                        
                                                                                                  
                                                                                                   Kovács László
                                                                                                    V.D.S.E. elnök

18/2010. számú képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület 18/2010. sz. határozatában döntött az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2010. 
július 1-től közüzemmé történő átalakításáról.
Ezúton tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy az egyes ágazatonkénti új gazdálkodási rendszerekre 
vonatkozó ajánlások, útmutatók a két ülés közti beszámoló készítésének időpontjáig nem jelentek meg a 
Pénzügyminisztérium  honlapján  annak  ellenére,  hogy  ezekre  ígéret  már  eredetileg  januárra  szólt.  A 
gazdálkodási sajátosságokat csak ezekből a hiteles forrásokból lehet megismerni az eredményes átalakítás 
érdekében. Mivel az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat közüzemmé történő átalakításához szükséges 
adminisztratív feltételek nem állnak rendelkezésre, azt 2011. január 1-től látjuk csak megvalósíthatónak.

39/2010. számú képviselő-testületi határozat 1. pontja:
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Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  39/2010.  számú  határozat  1.  pontjában 
felkérte  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium igazgatóját,  hogy  a  Feldbachban  tanuló,  jelenleg 
Körmenden kollégista diákok közül a szentgotthárdi kollégiumi elhelyezést igénylő és annak  költségeit 
vállaló tanulók szüleitől haladéktalanul nyilatkozatot kérjen arról, hogy 2010. szeptember 1-jétől vállalják a 
szentgotthárdi kollégiumi elhelyezést és térítési díj fizetését.

Az  intézmény  képviselői  személyesen  –  és  egyúttal  írásban  -  keresték  fel  a  körmendi  megszűnő 
kollégiumban tartózkodó – Feldbachban tanuló – diákokat és szüleiket. 
 A jelenleg 15 tanulóból 7 szülő írásban is nyilatkozott arról, hogy az elhelyezésért és az ellátásért fizetnek, 
1 diák már ebben a tanévben is itt lakik. (A többiek máshol próbálnak szállást , ellátást keresni.)
A  szülők  azonban  most  is  elmondták,  hogy  gyermekeik  államközi  egyezmény  alapján  tanulnak 
Ausztriában, s így  őket is megilleti mindazon kedvezmény, mint honfitársaikat.

Az iskola  tájékoztatása  szerint  a  feldbachi  intézmény igazgatónőjével  csak  április  7-én  kerülhet  sor  a 
találkozásra.

A 2010/2011-es tanévre a kollégium tervezett létszáma az alábbiak szerint alakulna:

-jelenlegi létszámból marad:   36 fő
- Feldbachban tanulók :            7 fő biztos ( 8 fő még gondolkodik )
-leendő 9. évfolyamosok:         8 fő  ( terv, a beérkezett jelentkezések alapján )
Összesen:                               51 fő

Mivel a  III.  Béla  Szakképző Iskola  és  Kollégium igazgatóját  felkérte  a  Képviselő-testület  április  15-i 
határidővel  a  39/2010.sz.  határozat  2.  pontja   alapján  egy  tájékoztatás  elkészítésére,  valamint  ezen 
határozat  3.  pontja  alapján  a  Polgármesteri  Hivatal  Műszaki  Irodájának  javaslatot  kell  készíteni  a 
Kollégium területe egy részének  esetleges hasznosítására, így a kollégiummal kapcsolatosan döntéseket 
célszerű  lenne  egyben  és  ezek  szerint  áprilisban  meghozni.  Akkor  kellene  majd  dönteni  a  feldbachi 
gyerekek  ügyében  is.  Addigra  be  lehet  szerezni  a  feldbachi  intézmény  igazgatójától  is  a  számunkra 
szükséges információkat.
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Hatósági és Okmányiroda:

1. Március hónapban 4 fő kezdte meg a közfoglalkoztatást. 3 fő a Közszolgáltató Vállalatnál, 1 fő a 
Horgász Egyesületnél.  1 fő munkaviszonya rendkívüli felmondással szűnt meg a Közszolgáltató 
Vállalatnál, 1 fő munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg a Közszolgáltató Vállalatnál és 1 
fő munkaviszonya szintén közös megegyezéssel szűnt meg a Városi Gondozási Központnál;  az 
álláshelyek  betöltése  folyamatban  van.  A rendkívüli  felmondás  miatt  megszűnt  munkaviszony 
esetében  az  érintett  a  szociális  törvény  értelmében  három évre  kizárta  magát  az  aktív  korúak 
ellátásából. A közös megegyezéssel megszűnt jogviszonyoknál  a szociális ellátások felülvizsgálatra 
kerülnek. Március 1. napján munkába állt a munkaszervező is a Közszolgáltató Vállalatnál. 

2. Február 23-án a Pálos Károly Családsegítő Szolgálatnál, Szombathelyen rendezték meg a Nemzeti 
Idősügyi Stratégiáról szóló előadás sorozat első részét, ahol az Idősügyi Tanács két tagjával voltunk 
jelen. Az előadáson tájékoztató hangzott el az idősödésnek, mint folyamatnak a szociális, pszichés, 
társadalompolitikai  szempontból  vizsgált  pozitív  és  negatív  hatásairól,  a  mai  nyugdíjrendszer 
problémájáról,  az  idősek  területi,  iskolai  végzettség  szerinti  megoszlásáról,  egy  jövőben 
bevezethető, úgynevezett „ ápolásbiztosítás” lehetőségéről. 

3. A Tudás-Tár Kft. szervezésében az ápolási díjban részesülők számára szociális gondozó és ápoló 
képzés  beindítását  tervezték.  TÁMOP 2.1.1.  (Lépj  egyet  előre  II.)  pályázat  révén  tervezték  a 
tanfolyam  beindítását.  11  fő  jelentkezett  a  városból,  ezen  kívül  1-1  fő  Vasszentmihályról, 
Felsőszölnökről és Gasztonyból. A képzés beindítását 2010.03.01. napján tervezték, 1300 órában, 
napi (hétfőtől-péntekig) tartó iskolai rendszerű képzés keretei között. A jelentkezőknek 8. általános 
iskolai végzettséggel vagy érettségivel kellett rendelkezniük. A tanfolyam mégsem indult el, mert az 
AFSZH-tól  nem kapták meg az engedélyt.  A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség Humán Erőforrás 
Programok Hatósága nem tartotta indokoltnak további támogatások megítélését. A képzőközpont 
tájékoztatása alapján a szociális gondozó és ápoló tanfolyamhoz hasonló, társképzésekre pályáznak 
jelenleg. A kapcsolattartás folyamatos a hivatal és a Tudás-Tár kft. között.

4. A Nemzeti  Fogyasztóvédelmi  Hatóság  Szombathelyi  Igazgatóságával  közösen  ellenőriztük  a 
városrészeken működő   vegyesboltokat, 4 üzletet ellenőriztünk.  2 üzlet esetében minden rendben 
volt, 1 üzlet esetében  vásárlói megkárosítás történt, a szabálysértővel szemben  a felügyelőség jár 
el. 1 üzlet esetében  a megállapított hiányosságok miatt  fogyasztóvédelmi bírság kiszabására kerül 
sor. 

5. Az országgyűlési képviselők választása kapcsán folyamatosan történik az igazolások kiadása és a 
névjegyzék  változásainak  vezetése.  Eddig  összesen  114  változás  került  bejegyzésre.  6 
választópolgár kérte a KÜVI névjegyzékbe vételét.  A szavazatszámláló bizottságok összeállítása 
folyamatban van a 13 szavazókörre. A pártok által a szavazatszámláló bizottságokba történő tag 
delegálás végső határideje 2010. április 2.

6. A szociális  szolgáltatók  és  intézmények működésének  engedélyezéséről  és  ellenőrzéséről  szóló 
321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet előírja, hogy a működést engedélyező szerv legalább kétévente 
ellenőrzi, hogy a szociális szolgáltató, intézmény a jogszabályokban és a működési engedélyben 
foglaltaknak  megfelelően  működik-e.  Március  hónapban  összesen  15  szociális  alapszolgáltatást 
kellett  ennek  megfelelően  ellenőrizni  a  Győr  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézménye Nyugat-Dunántúli Regionális Módszertani Központtal, mint 
szakértővel közösen a kistérségi településeken. Falugondnoki szolgáltatások működését néztük meg 
Alsószölnök,  Felsőszölnök,  Szakonyfalu,  Apátistvánfalva,  Kétvölgy,  Rátót  és  Nemesmedves 
községeknél,  szociális  étkeztetést  vizsgáltunk  Alsószölnök,  Felsőszölnök,  Szakonyfalu, 
Apátistvánfalva,  Kétvölgy,  Orfalu,  Rátót  és  Rábagyarmat  községekben.  Az  ellenőrzés  olyan 
hiányosságokat,  melyek  a  jogszabályokban  és  engedélyükben  foglalt  tevékenységüket 
veszélyeztetné nem tárt fel, kizárólag apróbb hiányosságok fordultak elő a szolgáltatóknál. 

7. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft., mint a Széchenyi 
u.  29.szám alatti  területen épülő lakóingatlanok építtetője- valamint további  14  személy, 
mint a lakások leendő tulajdonosai- kérelmet nyújtott be, mely szerint szeretnének a Széchenyi 

286/294



u. 29-es számú ingatlant körülvevő ingatlanokat a helyi állattartási rendeletben a mostani II. számú 
állattartási  övezetből  I.  számúba  soroltatni.  A  beadvány  szerint  az  érintett  területen  többen 
foglalkoznak sertés tartással, a tartási körülmények nem megfelelőek, maga a sertés tartás ténye és 
az érezhető szaghatások  is zavaróak. A kérelemben foglaltakat vizsgáljuk: az abban foglaltak fenn 
állnak-e,  a  felvetések  rendelet  módosítással  kezelhetők-e,  vagy  más  eljárás  keretében.  A helyi 
SZMSZ szabályozza egyébként,  hogy kik kezdeményezhetnek rendelet  alkotást,  milyen eljárási 
szabályai  vannak  a  rendelet  alkotásnak-  módosításnak.  Az  SZMSZ kimondja,  hogy  a  rendelet 
alkotás előtt megfelelő idő szükséges a jogszerű előkészítésre, esetlegesen a téma alapján érintett 
bizottság bevonásával. A lakosság széles rétegeit érintő helyi rendelet tervezetet nyilvános vitára 
lehet bocsátani. Továbbá a beadvány városrendezési kérdéseket is érint, így annak megítélésébe az 
építéshatóságot  is  be  kell  vonni.  Nem  utolsó  sorban  pedig,  az  ügy  kapcsán  felmerülő  egyes 
érdekeket is szem előtt kell tartani, tehát az adott ingatlanok zavaratlan birtoklásának, használatának 
biztosítását az állattartáshoz fűződő érdekekkel együtt kell vizsgálni, így a kérdés megítélése kellő 
körültekintést, így többoldalú előkészítést igényel. 

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének tájékoztatója

Az álláskeresők száma az előző hónaphoz képest  5,5  %-al,  56 fővel  csökkent.  2010.02.01-2010.02.28 
között  89 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba,  69 fővel kevesebben, mint az előző időszakban. A 
nyilvántartott  álláskeresők  száma:  965 fő.  A belépők  összetételét  vizsgálva  76 fő  volt  már  korábban 
nyilvántartott, 13 fő pedig első ízben került regisztrálásra. Ágazat szerint legtöbben a közfoglalkoztatásból, 
a vendéglátásból, építőiparból, textilgyártásból érkeztek. A nyilvántartott pályakezdők száma 62 fő, 8 fővel, 
14,8 %-al nőtt a számuk az előző időszakhoz képest.
Tárgyidőszakban kilépők száma:  145 fő, ez  96 fővel több, mint az előző időszakban (49 fő). Legtöbben 
rövid idejű keresőtevékenység (89 fő), ill. együttműködés hiánya (29 fő) miatt léptek ki. Nem beleszámítva 
a közmunkát és közcélú munkát, az előző időszakhoz képest többen,  11 fő helyezkedett el közvetítéssel. 
Nagyobb létszámban a Szombathelyi Erdészeti Zrt. fogadott álláskeresőket.
Legnagyobb  létszámú  állásajánlat  a  Szombathelyi  Erdészeti  Zrt-től  érkezett:  50 fő  erdészeti  mag-és 
csemetenevelő (mezőgazdaság)- közmunka pályázat kertében történő foglalkoztatásra.
A térségben bejelentett létszámleépítésről nincs tudomásunk.

Munkáltatói  kapcsolattartás  havi  tapasztalatai:  a  vállalati  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. 
A beérkező álláshelyek száma nőtt:  22 munkaerő-igény érkezett  117 főre. A beérkezett ajánlatok zöme 
támogatott  álláshely;  közmunka,  közcélú  munka,  aktív  eszközök.  Jellemző  munkakörök,  amelyekre  a 
munkaerő-igények  beérkeztek:  erdészeti  mag-  és  csemetenevelő,  egyéb  segédmunkások,  lakás-  és  
intézménytakarító,  egyéb  kereskedelmi  foglalkozások,  minőségügyi  ellenőr,  egyéb  ügyviteli  jellegű  
foglalkozások

Aktív eszközök, szolgáltatások: Legnagyobb érdeklődés a bértámogatás, a TÁMOP 1.1.1/1.1.2 bérköltség 
és  a  helyközi  utazás  támogatása  iránt  van.  Többi  aktív  eszközre  kérelem  nem  érkezett.  Bér  jellegű 
támogatás  híján  népszerű  a  START kártya  program.  A MKKV járulékkedvezményt  ritkábban  veszik 
igénybe. A TÁMOP 1.1.1 programba bevonás folyamatos. A megemelt rehabilitációs hozzájárulás miatt 
több  cég  konkrét  foglalkoztatási  igényekkel  fordul  a  kirendeltséghez.  A  kistérségi,  20  fő  feletti 
foglalkoztatók  jelentős  részét  már  informáltuk  ezzel  kapcsolatban.  Az  önkormányzatok  folyamatosan 
küldik a közfoglalkoztatási terveket véleményezésre.
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Műszaki Iroda:

- Elkészült  a  Szentgotthárd,  Hunyadi  úton a  Spar  áruház  előtti  parkolónál  lévő megrongált  térképes 
információs tábla helyreállítása, illetve egyben a várostérkép aktualizálása. Kivitelező: Virtuart  Kft. 
Szentgotthárd

- Elkészült a Szentgotthárd 7/4. hrsz-ú úton (Széchenyi István Általános Iskolához vezető út) leszakadt 2 
db rácsos csapadékvíz összefolyó akna javítása. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat

- Megtörtént  a  Rábatótfalui  labdarúgópályához  vezető  úton  lévő  leszakadt  átereszhez  6  db  beton 
átereszcső kiszállítása.  

- Megtörtént  az Arany János  Ált  Iskola  külső szennyvízcsatorna vezetékének mosatása.  Kivitelező : 
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat

- A Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  Nyugat-dunántúli  Regionális  Igazgatósága  a  KA/286-10/2010.  és 
KA/286-11/2010. számú jogerősített  határozataival 2010. 03. 04-én kiadta a Termálfürdőhöz vezető 
utak, várakozóhelyek, István király utca végleges forgalomba helyezési engedélyét.

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 1
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 1
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 1
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 2
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 4
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 6
- Építésrendészeti eljárások száma: 1
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 1
- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 2

Pénzügyi Iroda:
Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 
pénzforgalmi adatok alapján. 

Folyószámla hitelünk 2010. február 1-én:     - 256.080.578,- Ft
Bevételek február 1 – február 28.:                     50.582.370,- Ft
Kiadások február 1 - február 28.:         - 68.437.685,- Ft
Elszámolási számla egyenlege február 28-én:     - 273.935.893,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy  folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti 
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 48.073.231 e/Ft.
Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a 
bevételek növelésének és a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség fenntartása 
érdekében! 

Beszámolók, jelentések:
• Elkészítettük  és  továbbítottuk  a  Magyar  Államkincstár  felé  az  Önkormányzat  és  a  Társulás 

tekintetében a 2010. I. negyedévi időközi mérlegjelentést.

Adóhatósági munka:
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• Talajterhelési díj fizetésére kötelezetek adóbevallásainak feldolgozása, 
• 2010. I. negyedéves idegenforgalmi adó bevallások és befizetések feldolgozása, 
• Kommunális és iparűzési adóbevallások és befizetések feldolgozása,
• Gépjárműadó befizetések feldolgozása,
• 2010. I. negyedéves zárási feladatok, zárási összesítők elkészítése.

Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  a  2010.  márciusi  adóbefizetések  az  egyes  adónemek 
tekintetében a következők szerint alakultak (az adatok teljes köre nem került feldolgozásra, a visszafizetési 
kötelezettségek nincsenek figyelembe véve – ez utóbbiak csökkentő elemek):

• vállalkozók kommunális adója: 2.398 e/Ft
• iparűzési adó: 319.419 e/Ft
• gépjárműadó: 22.441 e/Ft
• idegenforgalmi adó:  1.176 e/Ft.

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

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

Rendeletek felülvizsgálata:

- A  8/2009.(III.26.)  rendelet : a  Szentgotthárd Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadásáról 
szóló rendelete értelemszerűen  módosítást nem igényel.

- A 9/2009.(III.26.)  rendelet:  : a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák 
szabályairól szóló rendelet   a mostani, márciusi képviselő-testületi ülésen kerül módosításra.

- A  10/2009.(III.26.)  rendelet : a közterületek használatáról, rendjéről illetve a közterületek 
bontásáról és helyreállításáról valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet 
a múlt havi,a februári képviselő-testületi ülésen került módosításra.

- A  11/2009.(III.26.)  rendelet : az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletmódosítás változtatást 
nem igényel.

Képviselői felvetésre adott válasz  :  

Fodor József :  A Zsidahegyi út kőzúzalékkal történő kátyúzását a Közszolgáltató Vállalattól megrendeltük.

Szentgotthárd, 2010. március 24.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2010. március 23-án

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása

KEOP-2009-1.3.0

Ivóvízminőség-
javítása

132/2009.

Elszámolható 
költségek – nettó:

1F:1.617.000,-
2F: 29.990.000,-

Támogatás:
1F: 1.374.450,- 

Ft
2F: 26.991.000,- 

Ft

1F: 242.550,-
2F: 2.999.000,-

ÁFA (25 %):
1F: 404.250,-

2F: 7.497.500,-

NYERT
Az 1. fordulóban 1.374.450,- Ft 

támogatásban részesült. A 
támogatási szerződés és a ervezési 
szerződés aláírásra került, tervezés 

határideje: 2010. június 7.
Pályázat 2. fordulóra történő 

benyújtása: 2010. augusztus 2.

Szentgotthárd-
Máriaújfalui játszótér 
felújítása

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

99/2009 7.142.857,- Ft Támogatás:
4.642.857,- Ft

2.500.000,- Ft Támogatási összeg folyósítása 
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,-

Megítélt: 
9.393.000,- Ft

5.782.767,-

A helyreállítási munkák egy része 
már befejeződött, jelenleg a támfal 
megerősítésre vonatkozó tervezés, 

ajánlatkérés van folyamatban. 
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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
Támogatás: 

50.000.000,- Ft 5.555.556,-Ft

Támogatási szerződés aláírása 
megtörtént. A kiviteli tervezés 

folyamatban, tervező Hidro-Plan Kft. 
(Győr). Lakossági tájékoztatás 
időpontja: március 19-e volt.

Hársas-tó 
szabadstrandjának 
turisztikai célú 
fejlesztése

NYDOP-2009-2.1.1/E 252/2009 17.730.887,- Ft
Igényelt 

támogatás:
15.071.254,- Ft

2.659.633,- Ft

A pályázatot projektgazdaként a 
Natúrpark Kht. nyújtotta be, az 

Önkormányzat konzorciumi 
partnerként csatlakozott.

Hiánypótlás még nem érkezett.

Szentgotthárd 
városközpontjának 
megújítása civil és 
vállalkozói 
partnerségben

NYDOP-2009-3.1.1/A 2/2010 435.687.717,- Ft
Igényelt 

támogatás:
345.384.020,- Ft

Önk.: 
81.632.021,- Ft

PKKE (önk. 
fizeti): 

2.255.063,- Ft

A pályázatot befogadták, a formai 
hiánypótlást teljesítettük. Március 
16-án helyszíni szemlét tartottak a 

Regionális Fejlesztési Tanács 
munkatársai, a pályázat értékelése 

folyamatban.
Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése és 
energiahatékony 
felújítása

NYDOP-2009-5.2.1/A 302/2009 55.555.555,- Ft
Igényelt 

támogatás:
50.000.000,- Ft

5.555.555,- Ft Hiánypótlást teljesítettük.

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, 
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Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala, EU Integrációs és gazdaságfejlesztő csoport segítségével 
benyújtott további pályázatok

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS
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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. 05. 18-án érkezett: 55.463,11 € (15.839.391.-Ft), 2009. 
augusztus  3-án  29.621,84  €  (7.893.065.-Ft)  támogatás 
érkezett.  2010.  01.  hó  18-án:  47.615,92  €  (12.675.933.-Ft) 
támogatás érkezett.
A projekt pénzügyileg lezárásra került.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2010. március 23-án

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

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

Nyert 1.921.144.-Ft

„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 Kivitelezés folyamatban.

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!

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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