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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. április 28-i ülésére
Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári nyitva tartása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt
Képviselőtestület felé (1. sz. melléklet).
Az elmúlt évekhez hasonlóan és a nagy érdeklődésre való tekintettel idén is két alakalommal
– 2011. június 20. és 24. ,valamint augusztus 22. és 26. között - nyári olvasótábort szervez a
Könyvtár, ekkor a könyvtár gyermekrészlegében - a foglalkozások zavartalan lebonyolítása
miatt - a kölcsönzés részleges szüneteltetését javasolja az intézményvezető. A többi részleg
változatlan nyitva tartással üzemelne. A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2011. július 4 és 8 között
német nemzetiségi ifjúsági tábor lesz óvodásoknak és általános iskolásoknak, az
intézményvezető kérésének megfelelően ezen időszak alatt a fiókkönyvtárban a kölcsönzés
szünetel.
Nyári nyitva tartás: A gyermekkönyvtár július-augusztus hónapban délelőtt is nyitva tart,
délelőtt 9.30-tól 11.30-ig, délután 12.30-tól 17.00 –ig. A több éves nyári időszakra vonatkozó
forgalmi adatok és a közkönyvtárak nyári nyitva tartási gyakorlat alapján július-augusztus
hónapban a könyvtár hétfőtől péntekig tart nyitva. A takarítási és számítógépes hálózat
karbantartási munkák elvégzése miatt 2011-ben is tervez az intézmény mind a felnőtt, mind a
gyermek részlegen délelőtti zárva tartást, három hét időtartamban – 2011. július 18-tól
augusztus 5-ig. Így nem csak a könyvtárosok szabadsága lenne kiadható, de a szolgáltatások
nem is szünetelnének, a nyári nagytakarítást és a karbantartást is maradéktalanul el tudnák
végezni az intézményben.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a nyári nyitva tartás
módosításához hozzájárulni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár
nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező intézményvezetői
kérelemben foglaltak alapján jóváhagyja azzal, hogy 2011. július 18-tól augusztus 5-ig mind
a felnőtt, mind a gyermekrészleg csak délutáni nyitva tartással üzemel hétfőtől péntekig
13.30 és 17 óra között. Az intézmény igazgatója köteles az olvasókat tájékoztatni a nyitva
tartás módosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős : Molnár Piroska igazgató
Szentgotthárd, 2011.április 12.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1. számú melléklet
Móra Ferenc Városi Könyvtár
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Tel.: 94/380-113, 94/554-128
Fax: 94/554-129
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu
Tárgy: A könyvtár nyári nyitva tartása
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970
Tisztelt Képviselő-testület!
Nyári olvasótáborok
A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár 2011. június 20. és 24., valamint augusztus
22. és 26. között egy-egy hetes napközbeni olvasótábort szervez 8-12 éves gyerekeknek.
Ezalatt az idő alatt a gyermekrészlegben a foglalkozások zavartalan lebonyolítása miatt a
kölcsönzés részlegesen szünetel. A többi részleg változatlan nyitva tartással üzemel.
A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2011. július 4-8. között német nemzetiségi ifjúsági tábor lesz
óvodásoknak és általános iskolásoknak. Ezalatt az idő alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés
szünetel.
Nyári nyitva tartás
Július-augusztus hónapban a gyermekkönyvtár délelőtt is nyitva tart, naponta 9.30-tól 11.30ig. A délutáni kölcsönzés változatlanul 12.30-tól 17.00 óráig tart.
A több éves, nyári időszakra vonatkozó forgalmi adatok, valamint a közkönyvtárak nyitva
tartási gyakorlata alapján július-augusztus hónapban a könyvtár hétfőtől péntekig tart nyitva.
A takarítási és karbantartási munkák elvégzése miatt idén nyáron is tervezünk három hétre
délelőtti zárva tartást. 2011. július 18-tól augusztus 5-ig mind a felnőtt, mind a
gyermekrészleg csak délutáni nyitva tartással üzemel hétfőtől péntekig 13.30 és 17 óra között.
Dokumentumkölcsönzésre, folyóirat-olvasásra, számítógépes szolgáltatásokra, fénymásolásra
a nyitva tartás alatt teljes körűen lehetőséget biztosítunk. Így a könyvtárosok szabadsága is
kiadható, a szolgáltatások nem szünetelnek, a nyári nagytakarítás és a karbantartás
maradéktalanul elvégezhető. A könyvtárosok munkaideje 13.00-tól 17.00 óráig, illetve 13.30tól 17.30-ig tart a fenti három hét alatt.
Kérem, szíveskedjenek a nyitva tartás módosításához hozzájárulni.
Szentgotthárd, 2011. április 11.
Köszönettel:
Molnár Piroska
könyvtárigazgató

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. április 27-i ülésére
Tárgy: Gépipari mérnökasszisztens képzés – új együttműködési megállapodás
jóváhagyása
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 222/2009. számú határozata
alapján egyetértett, hogy a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében a
2010/2011-es tanévtől gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés induljon. A
határozatban szerepelt, hogy az iskola saját kötelezettsége az e képzés kapcsán felmerülő
valamennyi finanszírozási igény biztosítása. Felhatalmazta az akkori polgármestert, hogy
jelen előterjesztés 1. számú mellékletben található Együttműködési Megállapodást aláírja a
Nyugat-magyarországi Egyetemmel – ez 2010. május 03-án meg is történt.
Az Együttműködési Megállapodást figyelembe véve a 2010/2011-es tanévben 8 fővel elindult
a felsőfokú szakképzés a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében, levelező
tagozaton. A képzésben részt vevő hallgatók csak az egyetemmel állnak jogviszonyban. Ez a
hallgatókra és a képzésben oktatóként résztvevő, megfelelő végzettséggel rendelkező, az
iskola alkalmazásában álló pedagógusokra ugyanúgy vonatkozott. Az oktatókkal az egyetem
külön megállapodást kötött, és ez a munkavégzés a kötelező 40 órás munkahét feletti
munkának minősült. Történt mindez annak ellenére, hogy az aláírt, érvényben lévő
együttműködési megállapodás szerint a képzésre megállapított mindenkori állami normatíva
70%-a a középiskolát illeti meg, a középiskola az átadott összegből pedig biztosítja – többek
között – az oktatói óradíjakat.
A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011. március 25-én kelt levelében (3. számú melléklet)
megkereste a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményét a 2010. május 03-án aláírt
Együttműködési Megállapodást módosításának igényével, ehhez kapcsolódóan küldte a 2.
számú melléklet szerinti (új) megállapodást. A levél szerint mindez az Oktatási Hivatal
kezdeményezésére történt, elsősorban azzal az indokkal, hogy az eredeti megállapodásban
nem volt rögzítve az együttműködés pontos időintervalluma, határozatlan időre szólt, ezt most
8 évben kívánja meghatározni az új megállapodás -> a 79/2006. ( IV.5. ) Korm. rendelet 4. sz.
melléklete ff) pontja értelmében „ csak a használatba-vételi engedéllyel rendelkező és
legalább 8 éven keresztül az intézmény kezelésében ( használatában , tulajdonában) levő
épületek vehetők figyelembe.” Emellett természetesen további indoka a változtatásnak, hogy –
a fentiek alapján - a gyakorlat nem a megkötött megállapodásnak megfelelően alakult. Nem is
alakulhatott úgy, hiszen információink szerint egy felsőoktatási intézmény nem adhat át ilyen
módon pénzeszközöket egy középiskolának.
A 2010. május 03-án aláírt együttműködési megállapodás 5. pontjában került rögzítésre a
költségviselés részletes meghatározási módja. Az Egyetem által megküldött új megállapodás tervezet eredeti 8. pontja szerint a költségek, kiadások elszámolásáról és megoszlásáról a
felek külön megállapodásban rendelkeznek. Mivel az új megállapodás 8 évre szólna, ilyen
hosszú távra a költségekről – rezsi, bérleti díj – az egyetem javaslatára külön megállapodás
rendelkezne, amelyet a két érintett fél évente felülvizsgálna. Javaslatunk szerint a
megállapodás ezen pontjába (8. pont – lásd: 2. számú melléklet) végül egy olyan
rendelkezés került bele, amely szerint a képzéssel kapcsolatos valamennyi költséget az

Egyetem viseli, ennek elszámolásáról pedig a Felek külön megállapodást kötnek. Ezen
módosító javaslatunkat véleményezésre megküldtük prof. dr. Jereb Lászlónak, a Faipari
Mérnöki Kar dékánjának, az Egyetem képviselőjének, aki jóváhagyta ezen kiegészítésünket.
Egy további gondolatunk a határozati javaslatba került belefogalmazásra, amely szerint ilyen
külön megállapodást a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium csak a fenntartó
Önkormányzat ellenjegyzését követően írhat majd alá.
Értelmezésünk szerint tehát nem a korábban megkötött, már aláírt megállapodás
módosításáról, hanem egy új megállapodás megkötéséről van szó, ezzel párhuzamosan
pedig a 2010. május 03-án aláírt együttműködési megállapodás értelemszerűen hatályát
veszti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Nyugat-magyarországi Egyetem és a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium között a
gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzéssel kapcsolatos együttműködésről a 2. számú
melléklet szerint megállapodás jöjjön létre, azzal, hogy:
a) azzal egyidejűleg a Nyugat-magyarországi Egyetem és a III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium által 2010. május 03-án megkötött Együttműködési Megállapodás hatályát
veszti,
b) az Együttműködési Megállapodás 8.) pontja kapcsán a képzéssel összefüggő
költségek, kiadások elszámolása vonatkozásában a III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium csak a fenntartó Önkormányzat ellenjegyzésével írhat alá megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, valamint a III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatóját a 2. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor Polgármester
Bedics Sándor Igazgató
Szentgotthárd, 2011. április 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely
létrejött
egyrészről a
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
Természettudományi és Műszaki Kar (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.) adószám: 15760346-2-08;
továbbiakban: (NymE-SEK-TTMK), másrészről a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium (9970
Szentgotthárd, Honvéd u. 10.) adószám: 15573272-2-18, OM azonosító: 036752, bankszámla szám:
11747068-15573272 továbbiakban: (Középiskola) között az iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésről
(továbbiakban: FSZ).
A megállapodás tárgyát a felek szándéka első ízben 2010 szeptemberében indítandó Mérnökasszisztens –
OKJ 55 810 01 0000 00 00 elágazás: gépipari mérnökasszisztens 55 810 01 0010 55 05 modulrendszerű,
hallgatói jogviszonyban történő, 2 éves (4 szemeszter) felsőfokú szakképzés (FSZ) megvalósulása képezi.
A szerződő felek a gépipari mérnökasszisztens képzés fennmaradásig tartós együttműködésre
törekszenek.
A képzésben résztvevő hallgatók hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, így őket a Felsőoktatási
Törvényben és az NymE szabályzataiban meghatározott jogok illetik meg, illetve kötelezettségek
terhelik.
A képzésben résztvevő hallgatók államilag finanszírozott, vagy költségtérítéses képzésben vehetnek
részt.
A hallgatók képzése nappali és levelező tagozaton folyik.
Az együttműködő felek kötelezik magukat arra, hogy kölcsönösen kedvező feltételeket biztosítanak a
szakképzésben résztvevő hallgatóknak.
Szakirányú egyetemi tanulmányok folytatása (NymE-FMK, ipari termék- és formatervező BSc szak)
esetén a hallgatót megilletik mindazok az előnyök, amelyeket az évente megjelenő Felsőoktatási
Felvételi Tájékoztató tartalmaz.
A gépipari mérnökasszisztens szakon sikeresen elvégzett tanulmányokból kredit az ipari termék- és
formatervező BSc szakon beszámítást nyer.
A két fél kinyilvánítja, hogy közös érdekből, együttműködve, a Középiskola infrastruktúrájára támaszkodva
megszervezi a fenti képzést. A NymE-SEK TTMK a képzéssel kapcsolatos szervezést a NymE-SEK TTMK
Matematika és Fizikai Intézetére bízza.
a) A felsőoktatási intézményben és a szakközépiskolában a felsőfokú szakképzésért felelős szakmai
vezető: Nemes József PhD. főiskolai docens (NymE-SEK-TTMK).
b) A középiskolai szakfelelős: Pagonyné Mezősi Marietta, szakvizsgázott mérnöktanár-szakmai
igazgatóhelyettes (III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium).
c) A felsőoktatási intézményben a felsőfokú szakképzésben részt vevő további szervezeti egységek:
Műszaki, Informatikai és Gazdaságtudományi Intézet (Szombathely).
1.

2.

3.

Az együttműködési megállapodás keretében az NymE-SEK-TTMK kötelezettséget vállal a következőkre:

a képzési programokat, a munkamegosztásból reá háruló tantárgyi tematikákat a középiskola
rendelkezésére bocsátja;

folyamatosan korszerűsíti a képzési tartalmakat, oktatási módszereket;

biztosítja a hallgatók tanulmányaihoz szükséges könyvtári hátteret;

kijelöli a képzési program egyetemi felelősét, aki a két intézmény közötti szakmai
kapcsolattartásért, a képzés minőségbiztosításáért felelős;

az NymE-SEK-TTMK szakfelelőse felel a felsőfokú szakvizsga megszervezéséért, a szakdolgozati
témák koordinálásáért, a védés megszervezéséért, a szakon folyó képzés teljes koordinálásáért;

az NymE-SEK-TTMK végzi a hallgatók tanulmányi nyilvántartását, tájékoztatását, ellátja őket a
szükséges szabályzatokkal, gondoskodik a képzési programokhoz előírt tankönyvek, jegyzetek
beszerzéséről;

az NymE-SEK-TTMK határozza meg – a szabályzatokra tekintettel – a felvételi követelményeket és
hirdeti a szakképzést.
Az együttműködési megállapodás keretében a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kötelezettséget
vállal a következőkre:

a programokban rögzített tantervtől nem tér el;

magára nézve kötelezőnek tartja az óraszámot, a számonkérés módját;

a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a képzéshez biztosítja;

az NymE-SEK-TTMK szellemi tulajdonát képező dokumentációt harmadik személy részére nem
teszi hozzáférhetővé;

az oktatáshoz a megállapodásnak megfelelő tankönyveket és jegyzeteket használja;

a képzésben résztvevő oktatókat, illetve vizsgáztatásra kijelölt személyeket egyezteti a képzési
program egyetemi felelősével;
A NymE-SEK TTMK vállalja a FSZ minőségbiztosításának felügyeletét és támogatását a Középiskolában
folyó képzésnél. Ezen tevékenység elemei a következők:
a. A képzés tantervének illesztése, összehangolása.
A tanterv összehangolásának célja, hogy a FSZ képzésben résztvevő hallgatók számára biztosított
legyen az Ipari termék és formatervező szak BSc szintre való későbbi bekapcsolódása, az
előterjesztésben jelölt kreditek jogszabály szerinti beszámítása. (Az átvétel rendjét az 1. számú
melléklet tartalmazza.)
b)
A képzés NymE-SEK TTMK-t érintő személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

4.

5.

6.

Kialakítja a FSZ képzés menedzsmentjét, leírja a menedzsment működését és hatásköröket, a
képzést segítő feladatokat.
A NymE-SEK TTMK biztosítja a záró vizsgáztatásoknál a megfelelő képviseletet.
c)
A NymE-SEK TTMK oktatást segítő tevékenysége:
- A szakképzésért felelős irányításával a NymE oktatói közreműködnek a tananyag, az évközi
feladatok, ellenőrzési követelmények összeállításában.
- Közreműködnek a záródolgozati témák összeállításában, a tartalmi és formai követelmények
megfogalmazásában.
- A NymE képviselői részt vesznek a záróvizsgákon.
d)
Az egyes tantárgyak oktatására és a képzés egészére vonatkozó minőségbiztosítási tevékenység
meghatározása.
A NymE-SEK TTMK kidolgozza a FSZ minőségbiztosítási rendszerét, amely kiterjed:

az egyes tantárgyakra,

a végzettekre,

a szak egészére.
- A középiskolai szakfelelős értékelést készít félévenként a FSZ képzésről, amelyet eljuttat a
felsőfokú szakképzésért felelős szakmai vezetőnek.
- A felsőfokú szakképzésért felelős szakmai vezető a kapott értékelést elemzi, amely után az
értékelést megismerteti a Középiskola igazgatójával és érintett tanáraival. Megvitatják azt
és közösen meghatározzák a szükséges lépéseket.
- A FSZ-ben résztvevő hallgatók az oktatást meghatározott módon írásban véleményezik. A
véleményezési munkát a képzést végző szervezi, irányítja, s a kapott adatokat feldolgozza.
A felmérés eredményeit figyelembe vételre kerülnek a félévenként végzett értékelésnél.
Az FSZ képzéssel kapcsolatos dokumentálási követelmények és azok megosztása a Középiskola és a
NymE_SEK TTMK között:
A Középiskola a következő dokumentálást köteles végezni a FSZ képzéssel kapcsolatosan:
- a félévenkénti órarend, valamint az egyes tantárgyak ütemtervének elkészítése, az évközi és
vizsgakövetelmények megfogalmazása a szakképzés felelős bevonásával,
- a vizsgajegyek, a megszerzett kreditek nyilvántartása,
- az egyes tantárgyak leadott teljes tananyagának egy másolatának elkészítése (ha az
hivatkozott tankönyv, jegyzet, akkor azok oldalszámának megadása),
- az évközi feladatok, zárthelyik, írásbeli vizsgák, stb. teljes anyagának tárolása, a képzés
befejezését követően 3 évig,
- az oktatás hallgatói véleményezéséről készült dokumentumok összegzése, tárolása ugyancsak a
képzés befejezését követően 3 évig,
- a vizsgák, záróvizsgák jegyzőkönyveinek őrzése,
- a szakdolgozatok egy példányának tárolása,
- minden, a Középiskolában készült félévi jelentés egy példányának megőrzése.
A NymE-SEK TTMK-nak a következőket kell dokumentálni:
- a félévenkénti vizsgák osztályzatait,
- a félévenként készült értékelő jelentéseket.
A NEPTUN Egységes Felsőoktatási Tanulmányi rendszeren az osztályzatokat a tárgyat oktató
szaktanár jegyzi be.
A Középiskolával való együttműködés költségtérítésének meghatározása:
A NymE-SEK a képzés bevételeit és kiadásait külön témaszámon kezeli.
Szolgáltatásainak ellenértékeként a Középiskolát
 az adott félévre a statisztikai jelentés szerint beiratkozott hallgatók után a képzésre
megállapított mindenkori állami normatíva 70 %-a illeti meg. Az esedékes 70 %-ot az őszi
szemeszterben október végéig, a tavaszi szemeszterben március végéig utalja a NymE-SEK
a Középiskola számlájára.
A Középiskolának átadott összeg biztosítja az alábbiakban felsorolt költségösszetevők fedezetét:
- a középiskola menedzselési, igazgatási, szervezési és adminisztrációs munkák díjait,
- oktatói óradíjakat, az oktatók esetleges utazási költségét,
- a gyakorlati helyszínekkel kötött megállapodásokban esetlegesen kikötött díjakat,
- létesítményhasználat (terem, eszközök) költségeit.
Az előzőekben meghatározott összeg azonban nem biztosítja a minőségbiztosítási feladatokkal
kapcsolatban a Középiskolába utazó NymE oktatók költségeinek fedezetét, az együttműködés és
ellenőrzés személyi közreműködésének költségeit, a NymE-SEK TTMK-n végzendő menedzselési,
adminisztrációs és szervezési költségeket. E költségeket minden esetben a NymE-SEK téríti.
Szállásköltség és útiköltség a törvényi előírásoknak megfelelő osztályú 50 %-os vasúti menetjegy
ára, vagy gépjármű költségtérítés számolható el.

Költségtérítéses hallgatók esetében a középiskolát a hallgatói létszámokra vonatkozó
statisztikai jelentés szerint az adott félévre beiratkozott hallgatók által fizetendő teljes összeg
75 %-a illeti meg. A költségtérítés ez esetben a hallgató a NymE-SEK –en fizeti be, az ennek
alapján esedékes 75%-ot az őszi szemeszterben október végéig, a tavaszi szemeszterben
március végéig utalja át a NymE-SEK a Középiskola számlájára.
A feladatmegosztás ez esetben is a fenti részletezés alapján történik.
A FSZ képzésből alapképzésbe, illetve alapképzésből felsőfokú szakképzésbe való átvétel rendje:
A felsőfokú szakképzésből alapképzésbe, illetve alapképzésből felsőfokú szakképzésbe való átvétel
rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A szerződő felek jelen megállapodást közös megegyezéssel, bármely tanév végén, az azt megelőző év március
elsejéig történő bejelentési kötelezettség mellett felmondhatja.
A szerződés felmondására bármely szerződő fél csak a fenti pontban rögzített határidő betartása mellett
jogosult.
Jogszabály-, kormány- és miniszteri rendeletváltozásokból fakadó hátrányokat a felek közösen viselik, előnyeit
kölcsönösen élvezik.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jogvita esetén első sorban peren kívüli egyezségre törekszenek,
egyébként kikötik a Ptk. kizárólagos illetőségét.
A jelen megállapodás szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó hatályos jogszabályok az
irányadók.
A szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá. A szerződés az aláírás napján lép hatályba.
Szombathely, 2010. május 3.
………………………
Prof. Dr. Jereb László
dékán
Nyugat-magyarországi Egyetem
Faipari Mérnöki Kar

………………………
Bedics Sándor
igazgató
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

Ellenjegyeztem:

………………………
Herczeg László
Gazdasági igazgató
Nyugat-magyarországi Egyetem

………………………
Viniczay Tibor
Polgármester
Szentgotthárd Város Önkormányzata

2. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Nyugat-magyarországi Egyetem (Faipari Mérnöki Kar 9400 Sopron,
Bajcsy-Zs. u. 4.) adószám: 15760346-2-08; OM azonosító FI21120 (a továbbiakban: Egyetem),
másrészről a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium (9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10.) adószám:
15573272-2-18, OM azonosító: 036752, bankszámla szám: 11747068-15573272 a továbbiakban:
(Szakközépiskola) között a hallgatói jogviszonyban történő gépipari mérnökasszisztens felsőfokú
szakképzésben való együttműködésről, a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

A két Fél kinyilvánítja, hogy közös érdekből legalább 8 éven keresztül együttműködik1
Szentgotthárd feladat-ellátási helyen és a Szakközépiskola infrastruktúrájára támaszkodva
megszervezi a fenti képzést első ízben 2010 szeptemberétől.
Az Egyetem részéről a képzéssel kapcsolatos szervezést a Faipari Mérnöki Kar Gépészeti és
Mechatronikai Intézete végzi. A képzésért felelős oktató: Dr. Csanády Etele egyetemi tanár. A
Középiskola részéről kapcsolattartó: Pagonyné Mezősi Marietta szakvizsgázott mérnöktanár,
szakmai igazgatóhelyettes.
Az Egyetem vállalja a felsőfokú szakképzés minőségbiztosítását a szakindítási
dokumentációban megfogalmazottak szerint.
A képzést érintő személyi feltételeket - beleértve a képzésben részt vevő oktatók bérköltségeit
- az Egyetem vállalja, előírja az FSZ képzés menedzsmentjét.
A Szakközépiskola szervezési és szolgáltatási kötelezettségei:
– A tantermeket és tanműhelyeket az FSZ képzés lebonyolítására alkalmas módon, az
igényelt taneszközökkel és oktatástechnológiai eszközökkel felszerelve biztosítja.
– Gondoskodik a hallgatók számára nyújtandó a 79/2006. (IV.5) kormányrendeletben előírt
szolgáltatások működéséről, különös tekintettel a meleg étkeztetés, szállás, legalább heti 2
óra ingyenes sportolás, tanulmányi, életpálya és egészségügyi tanácsadás lehetőségéről.
– Az Egyetem dokumentumainak, tanulmányi rendszerének internetes hozzáférését
biztosítja a hallgatók részére.
– Megszervezi a hallgatók gyakorlati feladataihoz szükséges szakemberek, tanműhelyek és
gyakorló helyek rendelkezésre állását.
A Szerződő Felek közös megegyezéssel kinyilvánítják, hogy legalább 8 évig együtt kívánnak
működni.
Bármelyik Fél jelen megállapodást a szerződés kötés dátumától számított 8 évet követően,
bármely tanév végén, az azt megelőző év március elsejéig történő bejelentési kötelezettség
mellett felbonthatja azzal a feltétellel, hogy a képzésben résztvevő hallgatók számára a képzés
befejezésének lehetőségét változatlan feltétekkel és helyszínen biztosítani kell.
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium gépipari mérnökasszisztens képzéssel
összefüggő valamennyi költséget a Nyugat-magyarországi Egyetem biztosítja, ennek
elszámolásáról a Felek külön megállapodásban rendelkeznek.

A Szerződő felek jelen együttműködési megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen megállapodásban nem érintett kérdéseket
illetően a Ptk. előírásai az irányadók.
Sopron, 2011. április …

………………………
Prof. Dr. Jereb László
dékán
Nyugat-magyarországi Egyetem
Faipari Mérnöki Kar

………………………
Bedics Sándor
igazgató
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

………………………
Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor
Nyugat-magyarországi Egyetem

………………………
Huszár Gábor
polgármester
Szentgotthárd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. április 27-i ülésére
Tárgy: Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumába új tag
választása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okirata szerint a
Közalapítvány Kuratóriuma 5 tagból áll. Jelenleg azonban csak 4 fő alkotja a kuratóriumot,
nevezetesen: Horváth Tibor (elnök), Cseh Sándor (titkár), Huszár Gábor és Vadász József.
Hogy az Alapító Okiratnak megfelelően működjön a Kuratórium, és a jogszabályoknak
megfelelően az önkormányzat képviselői ne vegyenek részt meghatározó létszámmal a
Kuratórium működésében, javaslom a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd elnökének, Molnár
László úrnak a megválasztását a Kuratórium tagjai közé. Molnár László úr vállalja a jelölést
és megválasztása esetén az ezzel járó feladatokat, összeférhetetlenség nem áll fenn vele
szemben, személye megfelel az előírt törvényi feltételeknek. Minderről Molnár urat írásban is
nyilatkoztattuk, mely nyilatkozat alkalmas az új tag bírósági nyilvántartásba vételéhez,
amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület erre irányuló döntést hoz. Ezzel egyidejűleg
javaslom, hogy az Alapító Okirat úgy módosuljon, hogy a Kuratórium ötödik tagja a Polgárőr
Egyesület Szentgotthárd mindenkori elnöke. Ez a mellékelt tervezetben a nyolcassal jelölt
módosítás.
A tervezetben elsőként jelölt módosítás csak egy logikusan adódó javítás, mint ahogyan az ott
(illetve a lábjegyzetben) látható, mivel a 2004-es határozatban, mellyel az adott bekezdés
bekerült az Alapító Okiratba, egy logikai bukfenc volt, amit most küszöbölnénk ki.
A hármassal jelölt módosítással csak előbbre hozzuk a szövegben a Kuratórium tagszámát,
hogy logikusabb legyen a dokumentum felépítése.
További módosítást igényel, s a tervezetben ez az ötössel jelölt módosítás, hogy a képviselőtestület által az önkormányzat részéről választott két tag ne önkormányzati képviselő (a
jelenlegi szabályozás szerint), hanem az önkormányzat képviselő-testületének tagja legyen,
mert ez teszi lehetővé, hogy a polgármester is tagja lehessen a Kuratóriumnak (ahogyan arról
2010 novemberében döntöttünk).
A tervezetben kilencessel jelölt módosítás azt írja elő a Közalapítvány számára, hogy a
beszámolóit a város hivatalos honlapján vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján tegye közzé.
(Eddig a Gotthárdi Hírek vagy más helyi vagy országos lap volt megjelölve).
A tízessel jelölt módosítás az eddigiekhez képest pontosít annyiban, hogy ez az elnökre és a
titkárra vonatkozó szabály; míg a tizenegyessel jelölt módosítás a kuratórium polgárőr
egyesületi elnöki tagjáról szól értelemszerűen.
A tizenkettessel jelölt módosítás egy felesleges, nem kellően pontos meghatározást helyez
hatályon kívül.
Az Alapító Okiratban most eszközlendő módosításokat a mellékletben olvasható tervezet
dőlten, vastagon szedve tartalmazza, illetve a fent megjelölt módokon lábjegyzettel jelöli.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa Molnár László megválasztását és az
Alapító Okiratban a jelzett módosítások átvezetését!
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Lászlót (lakcím: 9970
Szentgotthárd, József Attila u. 29.), a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd elnökét a
Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumába tagként megválasztja.
2. A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító
Okiratának módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal
együtt a melléklet szerint elfogadja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelemmel forduljon a Vas
Megyei Bírósághoz a változások bejegyzése érdekében.
Határidő: 2011. június 24.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2011. április 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Melléklet
SZENTGOTTHÁRD VÁROS
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 152/1995. számú határozatával a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
önkormányzati közfeladat – gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól – ellátása
támogatása érdekében közalapítvány létrehozását határozta el, figyelemmel a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pont 15. alpontja szerinti, a közrend
védelme körébe tartozó kiemelkedően közhasznú tevékenységre.
I.

A közalapítvány alapítója: Szentgotthárd Város Önkormányzata

II.

A közalapítvány neve: Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány

III.

A közalapítvány székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

IV.

A közalapítvány jellege:

A közalapítvány nyílt. Javára minden belföldi és külföldi természetes és jogi személy,
magyarországi és külföldi közösség pénzbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.
A közalapítvány politikai pártoktól független, tőlük anyagi támogatást nem fogad el.
A közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet.
V. A közalapítvány célja:
A személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető bűncselekmények, egyéb jogsértések
visszaszorítása, a bűnüldöző tevékenység eredményesebbé tétele érdekében, a közbiztonság
fenntartásában közreműködő szervezetek támogatása Szentgotthárd városában.
A közalapítvány országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. Nem nyújt
támogatást megválasztott országgyűlési képviselőnek és semmiféle politikai pártnak.
VI. A közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
VII. A közalapítvány alapító vagyona:
A közalapítványt létesítő Szentgotthárd Város Önkormányzata az alapítvány céljára a
közalapítvány bírósági bejegyzéséig zárolt számlán (ERSTE Bank Rt. Szentgotthárd)
100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint összeget a közalapítvány rendelkezésére bocsátja.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító
okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

VIII. A közalapítvány vagyonának felhasználása:
Az alapítványi vagyon, valamint a vagyon kamatai felhasználásáról a kuratórium dönt. A
közalapítvány vagyona felhasználásáról a kuratórium minősített – kétharmados – többséggel
határoz.
A közalapítvány vagyona részévé válnak a későbbiekben a közalapítványhoz csatlakozó belés külföldi természetes és jogi személyek pénzbeli és dologi adományai, amennyiben ezeket a
közalapítvány kuratóriuma elfogadja.
A közalapítvány vagyona felhasználható az alapító okirat V. pontjában meghatározott célok
megvalósulását szolgáló eszközök beszerzésére és bérbevételére.
A közalapítvány céljára rendelt vagyonból és a közalapítvány célját szolgáló tevékenység
támogatására a kuratórium évente legalább egy alkalommal pályázatot ír ki.
A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány
közfeladatára tekintettel más eljárási rendet 2 állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség
körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj
jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.3
A közalapítvány a támogatásokat nyilvános, mindenki számára hozzáférhető pályázati
rendszer keretei között nyújtja a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 15.
§-ában meghatározott feltételek szerint. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket,
amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a
pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél
szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
A támogatások odaítélésekor meg kell határozni a kedvezményezett elszámolási
kötelezettségét, a támogatás felhasználásának rendjét, s a közalapítvány folyamatos
ellenőrzési jogát.
IX. A közalapítvány szervezete, működése:
A kuratórium:
A közalapítvány legfőbb döntéshozó és kezelő szerve a kuratórium, ami öt tagból áll4:
Elnöke: Horváth Tibor (9963 Magyarlak, Kossuth Lajos utca 137.)
Titkára: Cseh Sándor (9970 Szentgotthárd, Kethelyi utca 79.)5
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A kuratórium két tagja a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, nevezetesen:6
Huszár Gábor (9970 Szentgotthárd, Apáti u. 8.)7 és
Vadász József (9970 Szentgotthárd, Zsidai u. 10.)8.
A kuratórium ötödik tagja a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd mindenkori elnöke, jelenleg:
Molnár László (9970 Szentgotthárd, József Attila utca 29.)9
A kuratórium működési szabályzatát saját maga dolgozza ki.
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülést. A kuratórium ülését az
elnök legalább tizenöt nappal az ülést megelőzően – a napirend közlésével és a napirendhez
készült előterjesztés megküldésével – írásban hívja össze.
A kuratórium ülései nyilvánosak.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a levezető elnök és egy felkért tag
hitelesít. A jegyzőkönyvnek olyannak kell lennie, amelyből a kuratórium döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges
személye) megállapítható.
A kuratórium döntéseit az érintettekkel haladéktalanul szóban és ezen felül tizenöt napon
belül írásban is köteles közölni.
A döntések nyilvánosságra hozatalát a közalapítvány székhelyén történő kifüggesztéssel kell
biztosítani.
A kuratórium - a nyilvánosságra hozatal érdekében – a közalapítvány tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatait, a működésére, szolgáltatásai igénybevétele módjára
vonatkozó információkat, valamint beszámolóit köteles Szentgotthárd város honlapján
(www.szentgotthard.hu) vagy Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala honlapján
(hivatal.szentgotthard.hu)10 közzétenni.
A közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre bárki
jogosult, kivéve, ha a betekintés személyiségi vagy adatvédelmi jogokat sértene. A
betekintésre a kuratórium elnökéhez benyújtott írásbeli kérelem alapján, annak beérkezésétől
számított harminc napon belül lehetőséget kell biztosítani, és rögzíteni kell, hogy a betekintő
milyen iratokat tekintett meg. A betekintő kérelmére – a másolási költségek megtérítése
ellenében – másolatot kell készíteni.
A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készíteni.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
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a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
f) a közalapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet.
A kuratórium döntési jogait a közgyűlés keretében gyakorolja.
A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele jelen van.
A kuratórium döntéseit minősített – kétharmados – szótöbbséggel hozza.
A kuratórium a közalapítvány éves beszámolójának elfogadása tárgyában is kétharmados
szavazattöbbséggel határoz.
A kuratóriumi elnöki és titkári tisztség11 határozatlan időre jön létre, és felmentés vagy
elhalálozás esetén szűnik meg.
A kuratórium helyi képviselő-testületi tagjait az alapító a következő helyi önkormányzati
választások időpontjáig bízza meg a kuratóriumi tagsággal.
A Polgárőr Egyesület Szentgotthárd elnöke e tisztségének fennállásáig tagja a
Kuratóriumnak.12
Ellenőrző Testület:
A kezelő szerv ellenőrzésére jogosult szerv az Ellenőrző Testület, amely a kezelő szervre
kötelező döntést nem hozhat.
Az Ellenőrző Testület a képviselő-testület által választott elnökből és két tagból áll.
Megbízatásuk időtartama négy év.
Az Ellenőrző Testület:
- A kezelő szervtől tájékoztatást kérhet és az iratokba betekinthet.
- Ellenőrzi a kezelő szerv döntéseinek jogszerűségét.
- Ellenőrzi a kezelő szerv gazdálkodását.
- Ellenőrzi az alapítványi célok megvalósítását.
- A jogellenes döntések, illetve a gazdálkodással kapcsolatos hiányosságok, valamint az
alapítványi célok megvalósítását sértő vagy veszélyeztető döntések esetén értesíti az alapítót.
Az Ellenőrző Testület tevékenységéért az alapítónak felelős, annak évente beszámolni
köteles.
Az Ellenőrző Testületet az elnök képviseli.
Az Ellenőrző Testületet az elnök hívja össze szükség szerint.
Az Ellenőrző Testület akkor határozatképes, ha az elnök és mindkét tag jelen van.
11
12

Módosította: …/2011. számú Képviselő-testületi határozat 2011. április 27-én.
Módosította: …/2011. számú Képviselő-testületi határozat 2011. április 27-én.

Az Ellenőrző Testület határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
X. Összeférhetetlenségi szabályok:
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Polgári Törvénykönyv 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapító okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
Nem lehet az Ellenőrző Testület elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a kuratórium, elnöke vagy tagja,
b) a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet – így
a közalapítvány – vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél
töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget,
amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A közalapítvány vezető tisztségviselői – amennyiben annak tényállása megvalósul – kötelesek
a közalapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betöltenek.
XI. A közalapítvány képviselete, az aláírási jogosultság:
A közalapítvány képviseletére a kuratórium elnöke önállóan jogosult.
A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a közalapítvány
felhatalmazása alapján a kuratórium elnöke és titkára együttesen jogosult.

kuratóriuma

XII. A közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.
XIII. A közalapítvány alapító okiratának módosítására a közalapítvány alapítója jogosult.

XIV. A közalapítvány a Vas Megyei Bíróságnál bejegyzésre köteles.
XV. A közalapítvány bejegyzését követően az alapító okiratot a Magyar Közlönyben közzé
kell tenni.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény szabályai, a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény rendelkezései 13 az irányadók.
Szentgotthárd, 2011. április 27.
Az Alapító Szentgotthárd Város Önkormányzata felhatalmazása alapján:

Huszár Gábor
polgármester
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2011. április 27.-i ülésére
Tárgy: Pedagógus továbbképzés vizsgálata a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi ellenőrzési terve
alapján Pedagógus továbbképzés vizsgálata a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumba
elnevezésű ellenőrzés lefolytatásra került. Az ellenőrzés célja volt, hogy átfogó képet kapjunk
az iskolában lévő továbbképzési rendszer jogi szabályozottságáról, valamint a gyakorlati
megvalósulásról. Feltárni az esetleges hiányosságokat, javaslatot tenni a munkavégzés
továbbfejlesztéséhez.
Az ellenőrzés átfogó volt. Az ellenőrzés javaslatot nem tett a rendszer javításához, mivel egy
jól működő, és jól szabályozott pedagógus továbbképzés folyik az intézményben.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pedagógus továbbképzés
vizsgálata a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium elnevezésű ellenőrzési jelentést
megismerte, az abban leírtakat elfogadja.

Határidő:
Felelős:

a közlésre azonnal,
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2011 április 18.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Jelentés

1. Pedagógus továbbképzés vizsgálata a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
intézményében:
Az ellenőrzés kapcsán az intézményben folyó pedagógus –továbbképzést, valamint a
továbbképzés célszerűsége, jogszabályi hátterének figyelembe vétele és pénzügyi kihatásai
kerültek vizsgálat alá.
A pedagógus joga, hogy hozzájusson a munkájához nélkülözhetetlen ismeretekhez, ennek
keretében szakmai tudását szervezett továbbképzés keretében gyarapíthatja.
A továbbképzési kötelezettség azon pedagógusok esetében áll fenn a 277 / 1997. (XII. 22.)
évi Korm. r. 4.§ (2) bek. szerint , akik a diploma megszerzése után a 7. tanévet kezdik meg, a
kötelezettség alóli mentességet az 50 év felettiek kapnak.
A továbbképzési kötelezettség teljesíthető:
-a 120 órás tanfolyam elvégzésével,
-újabb diploma megszerzésével,
-szakvizsga letételével,
-szakirányú továbbképzésben való részvétellel, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő és
a nevelő-oktató munkát segítő emelt szintű szakképesítés megszerzésével.
Az akkreditált tanfolyamok jegyzéke évente két alkalommal jelenik meg.
A továbbképzésben résztvevők a 277/1997.( XII. 22. )

Korm. rendelet 16. 17. §-ában

foglaltak szerint költségtérítésben részesülnek, ami a költségek 80%-a, több, együttes feltétel
megléte esetén 100%-a lehet.
A továbbképzési kötelezettséget teljesítők anyagi juttatását a 138/1992. ( X. 8.) Korm.
rendelet 12. és 14.§-a szabályozza.
A 277/1997. ( XII.22. ) Korm. rendelet alapján a nevelési –oktatási intézmény vezetője a
pedagógiai program, az intézményi minőségirányítási program és a munkaerő-gazdálkodást

figyelembe vételével középtávú, öt évre szóló továbbképzési

programot készít.

A

továbbképzési időszak az első év szeptember hónapjának első napján kezdődik, és az utolsó
év augusztus hónapjának utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési programot a
nevelőtestület fogadja el. A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét
megelőző év március 15-ig kell elfogadni.
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében a középtávú program 2008.
szeptember 1. -2013. augusztus 31-ig szól.
A nevelési –oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy
nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet a közoktatási
intézmény vezetője

a szakmai munkaközösségek közreműködésével

dolgozza ki. A

beiskolázási tervet - a továbbképzési időszakban – minden év március 15-ig kell elkészíteni
egy nevelési, tanítási évre.
A továbbképzési terv, és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltatónak be kell
szereznie a közalkalmazotti tanács véleményét.
Az iskolában ezen éves beiskolázási tervek megtalálhatók. Elsősorban, mint a továbbképzési
terveknél a szakirányok kerülnek meghatározásra, figyelembe véve a helyi vállalatok,
elsősorban az Opel igényeit, és egyéb munkaerő piaci igényeket.
A továbbképzési program négy részből áll:
a.) a szakvizsgára vonatkozó alprogram,
b.) a továbbképzésre vonatkozó alprogram,
c.) a finanszírozási alprogram,
d.) a helyettesítésre vonatkozó alprogram.
-A szakvizsgára

vonatkozó alprogramban tantárgyanként meg kell tervezni a részvételi

létszámot. A beiskolázási tervben fel kell tüntetni a jelentkező nevét, lakcímét, az
alapképzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, munkakörét, szakmai gyakorlatának
idejét és helyét. A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki írásban kérte felvételét , illetőleg ,
akinek részvételét a munkáltató elrendelte.
Az iskola törekszik arra, hogy minél több szakvizsgázott pedagógusa legyen. A szakvizsgára
történő jelentkezések kapcsán preferált tantárgyak azok, melyeket emelt szinten vagy
fakultációs keretek között oktatnak.

-A továbbképzésre vonatkozó alprogramban kell megtervezni, hogy tantárgyanként,
munkakörönként hány személy és milyen időkeretben vehet részt a továbbképzésben.
Az intézmény kiemelten fontosnak tartja azokat a továbbképzéseket, amelyek a NAT és az
OKJ által meghatározott kompetenciaterületekre és tartalmakra koncentrálnak,a számítógép
használatának szakirányú továbbképzésére, valamint idegen nyelv ismeretének megszerzésére
irányulnak.
Az időkeret tekintetében az iskola meghatározta, hogy előnyben részesíti a 4 szemeszterig
tartó, egyetemi diplomát ( kiegészítő-, vagy másoddiplomát ) adó képzéseket. Ezen túlmenően
preferálja a 30 órás akkreditált tanfolyamokat is, hogy ezáltal minél több pedagógus vehesse
igénybe a lehetőségeket.
A munkáltató a továbbképzési program elfogadása után írásban értesíti a pedagógust, aki részt
vehet a hétévenkénti továbbképzésben .
A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét akiknek a részvételét
betervezték, a továbbképzés megjelölését , a várható kezdő és befejező időpontját , a várható
távollét idejét, a helyettesítés rendjét.
-A finanszírozási alprogramot a 277/1997. (XII.22.) Korm . rendelet 17. § (1) bek. alapján
javasolt elkészíteni.
A központi költségvetés által biztosított hozzájárulás ( pedagógus továbbképzési normatíva )
terhére az egyes pedagógus részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás nem lehet több a díj
80%-ánál.
A részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás a normatíva által biztosított hozzájárulás
terhére a 80%-on túl is megemelhető, ha a pedagógus a munkáltató által meghatározott
munkakörhöz kapcsolódó, vagy más olyan továbbképzésben vesz részt, amely a foglalkozási
gondok megoldását szolgálja, valamint a pedagógus a munkáltatóval tanulmányi szerződést
kötött (Ezen lehetőséggel az iskola az elmúlt években nem élt). A továbbképzésen, illetve a
szakvizsgára történő felkészítésben való részvétel elrendelése esetén a részvételi díj 80%-án
túli kiadásokat a munkáltatónak kell fedeznie.
A 138/1992. (X.8.) Korm . rendelet 14.§-a alapján a közoktatási intézmény dolgozójának a
fizetési fokozatok közötti várakozási idejét egy évvel csökkenteni kell , ha teljesítette a külön
jogszabályban meghatározott továbbképzés követelményeit. A várakozási idő csökkentése

hétévenként egy alkalommal illeti meg a közoktatási intézmény dolgozóját akkor is, ha a
továbbképzés követelményeit többször teljesítette ebben az időszakban.
Az iskola e pontnál előnyként veszi figyelembe a megyei továbbképzéseket, azokat a
továbbképzéseket , amelyek tanítási szünetek idejére esnek illetve azokat a képzéseket
amelyek szakmailag magas színvonalú, de alacsonyabb költségű képzések.
- Helyettesítésre vonatkozó alprogram.
Az iskola a továbbtanuló vagy képzésben résztvevő pedagógus ismeretében már a
tantárgyfelosztásnál figyel, és úgy tervezi az órákat, hogy a továbbképzési napokra az érintett
pedagógusnak nem, vagy a lehető legkevesebb órát teszi, melyet esetleges óracserével
oldanak meg.

A hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább 120 tanórai
foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul
meg.
Az intézmény ennek a feltételnek is eleget tett, ugyanis a tantestület tagjai a Vas Megyei
Szakképzés-szervezési Társulási TISZK (Térségi Integrált Szakképző Központ)

európai

úniós projekt keretében 4x30 órás akkreditált továbbképzésen vettek részt. Így teljesítették,
vagy túl is lépték a jogszabályban előírt 120 órát.
A továbbképzési programban foglaltakról a szakmai munkaközösségek véleményt
nyilvánítanak. A program felülvizsgálatát az intézmény vezetője, vagy bármely pedagógusa is
kezdeményezheti:
-a program lejártakor,
- új szempontok, célkitűzések kapcsán.
A vezetői elképzelések

szerint az intézmény továbbképzésének rendszere középtávon

összhangban van Szentgotthárd Város területén folyó beruházások és a már meglévő
munkaerő-piaci igények által elvárt képzések folytatására, beindítására. Ennek érdekében az
intézmény új szakok, szakmák képzését tervezi, Alapító Okiratát és Pedagógiai Programját
ennek megfelelően módosítja.
Az elmúlt évek pénzügyi vonzatai

2008

2009

2010

Konzultációs költségtérítés

300.055 Ft

264.860 Ft

365.890 Ft

Továbbképzési díj

311.100 Ft

110.600 Ft

109.695 Ft

-

5.840 Ft

17.100 Ft

732.000 Ft

852.000 Ft

742.000 Ft

Továbbképzési költségtérítés
<<<Tandíj
Összesen

1.343.155 Ft

1.233.300 Ft

1.234.685 Ft

Az összesítésből jól látható, hogy a továbbképzésre fordított összegek az elmúlt években
csökkenő tendenciát mutattak. 2008. év óta összesen 8,075%-al csökkent az erre fordított
kiadások összege.
Az éveken belül is nagy különbség tapasztalható. A legnagyobb tételt minden évben a
Tandíjak teszik ki (2008-ban 54,5%, 2009-ben 69,08%, 2010-ben 60,1%). A második
legnagyobb kiadás a Konzultációs költségtérítések (szállás, útiköltségek), majd a
továbbképzési díjak teszik ki. A továbbképzési költségtérítések összege elenyésző a többi
kiadáshoz képest.

Összegzés

Összességében az ellenőrzés során vizsgált terület szabályozottsága mindenben megfelel a
jelenleg érvényes jogi szabályozásnak. Az iskola elkészítette a Továbbképzési tervét, amely
2008. szeptember 1.-től 2013. augusztus 31.-ig szól. A továbbképzési terv jó.
Az iskola által szervezet továbbképzések minden esetben a jogszabályok szerint kerültek
lefolytatásra. A képzések között nem találunk olyat, amelyre az iskolának ne lett volna
szüksége.
A 120 órás képzési rendszer is jól működik az iskolában. Jelenleg a Vasi TISZK révén
kerülnek szervezésre, amely alapján a tanárok, valamint a menedzsment 4 x 30 órás képzésen
vesz részt, amellyel teljesíteni tudják az előírt 120 órát. A képzések előnye, hogy helyben
történik, és így az utazás nem jelent gondot.
Az ellenőrzés megállapítása szerint a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban a
továbbképzések rendszere, és annak gyakorlati megvalósulása jó, változtatásra nincs szükség.

1.sz. melléklet
Iskolai rendszerű képzéseken való részvétel 2007. évtől:

1.

Dömötör Tamás

Műszaki Egyetem

2.

Koszár András

Széchenyi István Egyetem – Mérnöktanár 2008.09.01.

3.

Palkóné Nagy Zsuzsanna

Pannon Egyetem – Informatika tanár

Bartakovics Andrea

Nyugat

4.

5.

6.

2008.09.01.

Magyarországi

Egyetem

2007.09.15.
– 2008.09.23.

Gyógypedagógiai szak
Moldován Zsolt

Szent

István

Egyetem

– 2008.09.01.

Környezetmérnök
Somogyi Péter

Széchenyi Egyetem – Mechatronikai 2011.02.17.
mérnök

*A táblázatban felsorolt tanárok a továbbképzési program 2008 – 2013. –ban szerepelnek

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2011. április 27.-i ülésére
Tárgy: Lakásfenntartási támogatások, valamint az adósságkezelési szolgáltatás ellenőrzése
Szentgotthárd Város Önkormányzatánál.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi ellenőrzési terve
alapján Lakásfenntartási támogatások, valamint az adósságkezelési szolgáltatás
ellenőrzése Szentgotthárd Város Önkormányzatánál című ellenőrzés lefolytatásra került.
Az ellenőrzés célja volt, hogy átfogó képet kapjunk az a szentgotthárdi városi önkormányzat
által fenntartott támogatási rendszerek igazgatás menetéről, azok lefolytatásáról. Feltárni az
esetleges hiányosságokat, javaslatot tenni a munkavégzés továbbfejlesztéséhez.
Az ellenőrzés átfogó és sok mindenre kiterjedő volt. Az ellenőrzés végén javaslatokat tett az
ellenőrzés. A javaslatok első pontját a Családsegítő és Gyermekjóléti Szakszolgálatnak minél
előbb teljesítenie kell.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakásfenntartási
támogatások, valamint az adósságkezelési szolgáltatás ellenőrzés Szentgotthárd Város
Önkormányzatánál elnevezésű ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat
elfogadja. A javaslat első pontjának teljesítését igazoló beiratkozási dokumentumot a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szakszolgálat vezetője az ellenőrzés számára a küldje meg,
amint a beiratkozás megtörtént.
Határidő:
Felelős:

a közlésre azonnal,
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2011 április 18.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Jelentés

1. Jogszabályi háttér vizsgálata
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993./III. tv.
A szociális igazgatás szervei a következők lehetnek a jogszabály szerint:
4/A. § „(1) Az e törvényben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket
a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
b) a települési önkormányzat polgármestere,
c) a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző),
d) a szociális hatóság
gyakorolja (a továbbiakban az a)-d) pontokban foglaltak együtt: szociális hatáskört
gyakorló szerv).
(2) A jegyző szakmai irányítását a szociális hatóság látja el.”
10. § „(1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a
kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat
igazolja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselőtestülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a nyilatkozat és az
igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait rendeletben szabályozza.”
Mind a lakásfenntartási támogatás, mind az adósságszolgáltatás esetében a hatóságok, és az
együttműködő intézmények (Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd, valamint a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szakszolgálat) vizsgálják a jövedelmi helyzetet.
Fontos megjegyezni, hogy az Önkormányzat elkészítette saját Szociális rendeletét,
amelyben a jogszabályokban utalt dokumentumokat szabályozza.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 22/2003. (IV.30.) ÖKT. számú rendelet A
szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól
16. § „A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.”

Ez minden esetben így volt a vizsgált szervezeteknél.
25. § „(1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás
nyújtható.
(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint
aa) időskorúak járadékát,
ab) bérpótló juttatást,
ac) rendszeres szociális segélyt,
ad) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;
b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint
ba) a 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást,
bb) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,
bc) átmeneti segélyt,
bd) temetési segélyt
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).”
A szentgotthárdi Önkormányzat több szociális ellátást is nyújt, azonban a jelenlegi
ellenőrzés a lakásfenntartási támogatást, valamint az adósságszolgáltatás vizsgálja.
26. § „A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli
ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott
módon és feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.”
Lakásfenntartási támogatás
38. § „(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak
az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat
lakásfenntartási támogatást nyújt”
Az ellenőrzés során vizsgált lakásfenntartási támogatások esetében minden esetben ezekre
lett fordítva a támogatás.

„(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja.
(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi
költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2010. évben 400 Ft. A 2004. évet követően
az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről
szóló törvény - a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel - határozza meg.
(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.”
Ezek a szabályok mindegyikének megfeleltek az önkormányzatnál vizsgált lakásfenntartási
ügyek. Jelenleg az 1 nm-re jutó elismert havi költség 450 Ft, melyet a költségvetési törvény
szabályoz. A vizsgált ügymeneteknél az elismert lakásnagyságok is megfeleltek a
jogszabályi előírásnak.
„(5) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama
alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban
részesülő személy egyidejűleg normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. A
támogatás összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.”
A vizsgált adósságkezelési szolgáltatásban részt vevők mindegyike alanyi jogon megkapta a
lakásfenntartási támogatást.
„(6) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50%-át,
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a
lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban:
TM) szorzata,
de nem kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell
meghatározni.
(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
J-0,5 NYM
TM = 0,3-

─────

x 0,15,

NYM
ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.
(8) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.”
A jogszabály (6), (7), (8) pontjában rögzítettek szerint kerültek az önkormányzatnál
megállapításra a lakásfenntartási támogatások. Fontos, hogy az ügyintéző dolgát egy
program segíti, amely a jogszabályban szereplő képletet használva, egy felhasználóbarát
grafikával segíti a könnyebb számolást. Minden esetben egy évre lettek meghatározva a
normatív lakásfenntartási támogatások.
Jelenleg a jövedelemhatár 42.750 Ft (A normatív lakásfenntartási támogatás esetén),
lakásfenntartási támogatási jogosultság megszerzéséhez az elismert havi költségének ezen
összeg 20%-át kell érnie (helyi lakástámogatás esetén az öregségi nyugdíj 200%-a lehet az
összes jövedelem,azaz 57.000 Ft, és ezen összeg 30%-át kell elérni a havi költségeknek.)

Természetben nyújtott szociális ellátások

47. § „(1) Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális
ellátásként nyújtható
a) a rendszeres szociális segély, a (2) bekezdésben meghatározott mértékben és
feltételek fennállása esetén,
b) a lakásfenntartási támogatás,
c) az átmeneti segély,
d) a temetési segély.
(2) Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor
nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él. A rendszeres
szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásának eljárási
szabályait, a természetbeni juttatás formáit a települési önkormányzat rendeletben
szabályozza, azzal, hogy védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély
megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben.
(3) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a
közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás…”
Jelenleg Szentgotthárdon a lakásfenntartási támogatás rendszere ezen elven működik, és
természetben nyújtott támogatásként került kiutalásra. A támogatást kérőnek jeleznie kell,
hogy mely szolgáltató felé kéri, hogy a számára megítélt támogatást az Önkormányzat utalja
(GDF-Suez, E-On, Közszolgáltató vállalat). Amennyiben ezt megadja, úgy a hivatal minden
hónapban átutalja az összeget a megjelölt szolgáltatónak.
Adósságkezelési szolgáltatás

55. § „(1) Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére
nyújtott, lakhatást segítő ellátás. A települési önkormányzat határozatában megjelölt
időponttól adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt,

a) akinek
aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a (2) bekezdésben
meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy
ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint
c) aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó
lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által
megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.”
Az adósságkezelési szolgálatot Szentgotthárdon a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szakszolgálat végzi. A szolgálat az Önkormányzat által elfogadott 22/2003. Szociális
rendeletben meghatározott követelmények vizsgálatával kezdi az adósságszolgálat
folyósítását. Csak azok vehetnek részt benne, akik a rendeletben elfogadott elveknek
megfelelnek. A vizsgálatkor 1 fő vett részt benne, akinek 2011.03.31.-én járt le az
adósságkezelési szolgáltatása. Jelenleg egy kliens sem veszi igénybe a szolgáltatást.
„(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek
körébe tartozó
a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és
csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél
központi fűtési díjtartozás),
b) közösköltség-hátralék,
c) a lakbérhátralék,
d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad
felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék.”
A vizsgált esetben a kifizetést a közüzemi díjhátralék tette ki.

„(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett összeghatárt úgy kell szabályozni, hogy az
önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ánál,

egyedül élő esetén annak 200%-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem
írhat elő.”
Az önkormányzati rendeletben nem állapítottak meg ennél magasabb jövedelmi jogosultság
feltételeként.
„(5) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama - a (6) bekezdés szerinti eset kivételével
- legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal
meghosszabbítható.”
Az

adósságkezelési

szolgálatot

vizsgálva

megállapítható,

hogy

a

jogszabályban

megállapított időtartamot nem lépték túl egy esetben sem.
55/A. § „(1) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult
a) adósságkezelési tanácsadásban, és
b) adósságcsökkentési támogatásban
részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani.”
Azok, akik részt vesznek a programban, az elején egy adósságkezelő tanácsadáson is részt
vesznek, melyet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szakszolgálat dolgozója biztosít
számukra. Fontos megjegyezni, hogy akik végigcsinálják a programot, utána nem csak a
költségeiktől szabadulnak meg, de gazdálkodásuk is átalakul.
„(2) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés
körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb háromszázezer forint, az 55. § (6)
bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatszázezer forint lehet. A támogatás - az 55. § (6)
bekezdése kivételével - egy összegben vagy havi részletekben nyújtható az adós
vállalásától függően.”
A vizsgálat során megállapítottam (az ellenőrzött anyagok alapján), hogy ezeket az
összeghatárokat nem lépte túl egy esetben sem a szolgálat. Szentgotthárd esetében a
kezelhető határok: 300.000 Ft (helyi lakásfenntartási támogatás esetében).

55/B. § „(1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett
összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
b) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg
c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.
(2)

Az

adósságcsökkentési

támogatás

(1)

bekezdésben

foglaltak

szerinti

megszüntetésétől számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
(3) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás
lezárásától - ide nem értve az (1) bekezdés szerinti megszüntetést - számított 6 hónapon
belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.”
Az elmúlt három évben egy esetben fordult elő, hogy valaki kikerült volna a fentebb
felsorolt okok miatt. A kliens három hónapot meghaladóan nem fizette a vállalt
kötelezettségét, ezért kikerült a programból, az addig folyósított összeget pedig vissza kell
fizetnie. Több eset nem fordult elő. Az esetek legtöbbjében a tájékoztatás és az előkészítő
szakaszban megakad a szolgáltatás munkája, így már nem lehet velük tovább dolgozni.
55/C. § „(1) A települési önkormányzat adósságkezelési szolgáltatást akkor nyújthat, ha
a) az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről önkormányzati rendeletet alkot,
b) adósságkezelési tanácsadást működtet, továbbá
c) az adósságcsökkentési támogatás és a 38. § (5) bekezdés szerinti lakásfenntartási
támogatás nyújtásához saját forrást különít el.
(3) A települési önkormányzat a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint az
adósságkezelési tanácsadást saját intézménye vagy más szerv útján biztosíthatja.
(4) Az önkormányzat rendeletében szabályozza az adósságkezelési szolgáltatás részletes
szabályait, így különösen a helyben elismerhető lakásnagyságot és minőséget…”
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Családsegítő és Gyermekjóléti Szakszolgálattal
közösen végzi az adósságkezelési szolgáltatást.
A kialakított rendszer jó, az ellenőrzés az ügymenethez nem kíván változtatásokat
megfogalmazni.

63/2006. Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól:

Lakásfenntartási támogatás

20. § „(1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemnek az 1. § (1) bekezdésének a)
pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell a támogatást kérő nyilatkozatát
a) a lakásban tartózkodásának jogcíméről,
b) a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról,
c) annak a lakásnak a nagyságáról, amelyre tekintettel a támogatást igényli, és
d) arról, hogy háztartásában előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék (a
továbbiakban: készülék) került felszerelésre.
(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításához
a) a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó, az önkormányzat rendeletében
meghatározott jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, továbbá
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása
szükséges.”
Az Önkormányzat a saját Szociális rendeletében is szabályozta azon kérelmeket, valamint
nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ezen támogatások igénybevételéhez (mellékletként
tartalmazza). A támogatás odaítéléshez az igénylőnek ki kell töltenie az ÖKT rendelet
4/a mellékletét (kérelem a lakásfenntartási támogatás megállapításához), a 4/f mellékletet
(Jövedelmenyilatkozat), valamint egy jövedelemigazolást.
21. § „Ha a lakásfenntartási támogatás megállapítására természetbeni juttatásként kerül
sor, akkor a folyósítás a szolgáltató részére történik. Ebben az esetben a jogosultságot
megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási
kiadás(ok)hoz nyújtják.”
Szentgotthárd Város Önkormányzatánál természetbeni juttatásként kerül sor a támogatásra,
ezért a kérelmezőnek a 4/a. mellékletben kell feltüntetnie, hogy a jogosultság megállapítása
esetén kihez (mely szolgáltatóhoz, pénzintézethez) utalja a támogatást az önkormányzat.

Adósságkezelési szolgáltatás

51. § (1) „Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet - az önkormányzat
rendeletében foglaltaknak megfelelően - év közben folyamatosan, vagy évente több
alkalommal lehet benyújtani.”
A város szociális rendelete szerint: az adósság csökkentési támogatás iránti kérelmet a
tanácsadóhoz

a

rendelet

4/k.

számú

mellékletében

szereplő

formanyomtatvány

felhasználásával év közben folyamatosan lehet benyújtani.
„(2) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemnek az 1. § (1) bekezdésének a)
pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell a támogatást kérő nyilatkozatát
a) a lakásban tartózkodásának jogcíméről,
b) a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról,
c) azon adósságának jogcíméről és összegéről, amelynek kezelését kéri,
d) arról, hogy vállalja az adósságkezelési programba bevont adósság és a települési
önkormányzat

által

megállapított

adósságcsökkentési

támogatás

különbözetének

megfizetését,
e) arról, hogy vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt,
f) arról, hogy amennyiben részére készüléket [22. § (1) bek.] biztosítanak, vállalja a
készülék legalább egyéves időtartamban történő rendeltetésszerű használatát.”
A szociális rendelet 4/k. melléklete tartalmazza ezen pontokat, valamint az együttműködési
megállapodásban rögzítik, hogy a kliens mit vállal, és ezt aláírásával igazolja.
„(3) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemhez csatolni kell
a) a háztartás tagjainak jövedelméről tett nyilatkozatot,
b) a hitelező által kiállított iratot az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi
szolgáltatás kikapcsolásának tényéről,
c) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba
történő bevonására.”

A szociális rendelet 4/k. melléklete valamint az együttműködési megállapodás végén
rögzíti, hogy a fentebb felsorolt tételek mindegyike teljesüljön.
53. § „(1) Az adósságkezelési tanácsadás szakmai feladatellátási feltétele adósságkezelői
tanfolyamot végzett személy alkalmazása. Ilyen személy hiányában az adósságkezelési
szolgáltatás legfeljebb egy évig működtethető abban az esetben, ha a tanácsadást végző
személy az adósságkezelési tanfolyamra időközben jelentkezett.”
Jelenleg a szolgátatást végző munkatárs nem rendelkezik a megfelelő végzettséggel,
azonban ő csak helyettesít. A korábban ezen szakterületen dolgozó munkatársnak megvolt a
végzettsége, azonban ő jelenleg GYES-en van.
„(3) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó
a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,
b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési
kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési
szolgáltatásba történő bevonásra,
c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást (a
továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt,
d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta
egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési
megállapodásban foglaltak betartását,
e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés
módosítását.
(4) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a
tanácsadóval. Az együttműködés során az adós köteles
a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi
megismeréséhez és nyilvántartásához,
b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában,
c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és
tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.”
A végrehajtási rendeletben megfogalmazott feladatok mindegyikét ellátja a munkatárs, és
minden esetben betartja a jogszabályi előírásokat.

2. Az ügymenetek lefolytatása a gyakorlatban
2.1.

Lakásfenntartási támogatás:

A lakásfenntartási támogatást Szentgotthárdon három esetben ehet igénybe venni:
-

Alanyi jogon (Ezt az adósságszolgálatban részt vevőknek alanyi jogon jár, és 90%-ban
megtéríti az állam)

-

Normatív lakásfenntartási támogatás (Ezt a Sztv. 38.§-ában foglaltak szabályozzák)

A normatív lakásfenntartási támogatást 90%-ban finanszírozza az állam.
-

Helyi lakásfenntartási támogatás:

Ezt azon személyek kaphatják, akiknek a jövedelmét az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert
költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át eléri. A helyi lakásfenntartási támogatást
minden esetben Szentgotthárd Város nyújtja, és finanszírozza.
A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik:

55 nm

b) ha a háztartásban két személy lakik:

65 nm

c) ha a háztartásban három személy lakik:

75 nm

d) ha a háztartásban négy személy lakik:

85 nm

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás
nagysága.
A helyi rendelet szabályozza, a helyi lakástámogatás egy hónapra jutó összegét is: a
lakásfenntartás elismert havi költségének 10%-a 100 Ft-ra kerekítve, de nem lehet kevesebb
2.500 Ft-nál. Az ellenőrzés során 2009. év elejétől vizsgáltam a támogatásokat, és egy esetben
sem volt a helyi lakástámogatás 2.500 Ft alatt.
A lakástámogatás igénylése mind a helyi, mind a normatív támogatás esetében azonos. Az
igénylő a 22/2003. (IV.30.) ÖKT rendeletének 4/a. számú mellékletét köteles kitölteni,
amely mellé csatolnia kell a 4/f. számú mellékletet (jövedelemnyilatkozatot) is. A kérelmek
mellé csatolni kell a jövedelm igazolásokat is, valamint egy nyilatkozatot, amelyben az
őstermelői igazolvány meglétéről kell nyilatkozni.

Az ellenőrzés során öt esetet vizsgáltam, amelyeket szúrópróbaszerűen választott ki az
ellenőrzés. A vizsgálat ügyiratok mindegyikében megvoltak a kért nyomtatványok (helyi, és
normatív lakásfenntartási támogatáshoz).

2.2.

Adósságkezelési szolgáltatás

Az igénybevételének feltételei:
a) akinek adóssága meghaladja az 50.000 Ft-tot
b) akinek a (3) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása
legalább 6 havi vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
továbbá
c) akinek a (3) bekezdésben meghatározott adósságok maximális összege nem haladja
meg a 800.000 Ft-ot.
d) akinek a háztartásban egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, továbbá
e) aki a településen elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik (megegyezik
a helyi lakásfenntartási támogatásnál elismert lakásnagyságok), feltéve
hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési
támogatás 25%-os különbözetének (önrész) a megfizetését és az adósságkezelési
tanácsadáson való részvételt.
Az ellenőrzés során 1 fő szerepelt adósságkezelési szolgáltatásban, és az ellenőrzés során ez
került vizsgálatra. A kliens kezdetben 242.746 Ft hátralékkal rendelkezett, így a rendeletben
megfogalmazott előírásoknak megfelelt. A lakásnagyságról leadta a bizonyító erejű
dokumentumot, így a lakásnagysága is megfelelt a feltételeknek. Az ügyirathoz csatolták a
jövedelemigazolást, amely nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj 200%-át. A klienssel
megkötötték a támogatási szerződést, valamint aláírta, hogy részt vesz az adósságszolgálati
tanácsadáson, amelyen havonta megjelent.
Adósságkezelési szolgáltatás
Az adósságkezelési szolgáltatás keretében a kliens jogosult az adósságkezelési tanácsadásra
(amelyre eljárt, és aláírásával igazolta részvételét), valamint az adósságcsökkentési
támogatásra is.
Adósságkezelési tanácsadás

A tanácsadás lefolytatásához a keret megállapodást megkötötte az Önkormányzat nevében a
Polgármester és a kliens. A keret megállapodás tartalmazza a hitelező által vállalt fizetési
kedvezményeket, valamint a hitelező kötelezettségvállalását (Jelen esetben a Közszolgáltató
vállalat).
Az adósság rendezésének feltételeiről az adósságkezelési támogatást megállapító határozat
(jelen esetben 2009.11.18) jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az adóssal írásos
megállapodást köt (jelen esetben 2009.11.23.), amely tartalmazza:
-

az adósságkezelési tanácsadóval való kapcsolattartás módját, gyakoriságát,

-

a támogatásban részesülő együttműködési kötelezettségeinek szabályait,

-

az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozatban foglalt kötelezettség
teljesítése igazolásának módját,

A fentebb felsorolt feltételek mindegyike megtalálható a megkötött megállapodásban.
2.3.

A konkrét esetek vizsgálata

Az ellenőrzés során öt esetet vizsgáltam meg összesen. Az esetek egyikében sem találtam
hiányosságot, hibát, vagy jogsértést.

1.sz. eset:
A kérelmező a 4/f. számú mellékletet, valamint a 4/a. sz. mellékletet kitöltötte a helyi
rendeletben megfogalmazott szabályok szerint. A kérelmek mellé beadta a szükséges
igazolásokat (társasházi közös költségek befizetéséről kiállított igazolás), valamint a
nyilatkozatokat (alkalmi munkából származó jövedelem, őstermelői igazolvány meglétéről
szóló nyilatkozat). Az iratanyag iktatásának ideje 2011. március 9.
Az ügyintéző elkészítette a számítógépes program segítségével a lakásfenntartási támogatás
számítását, melyet csatolt az ügyirathoz. A számítás szerint lakásfenntartási támogatásra
jogosult, havi összege 3.600 Ft.
A határozat 2011.03.21. –én született meg, amely kimondja a támogatásra való jogosultságot.
A kérelmező a Régihő Kft. részére kérte a megítélt támogatást átutaltatni. Az ehhez szükséges

dokumentumokat a Kft.-től lekérte, és benyújtotta az ügyintéző részére. Szintén benyújtotta a
bankszámlájára érkezett utalások igazolását is, melyet a számlavezető bankja adott ki.
A kérelmező a lakásnagyságát a Körzeti Földhivatalból kikért tulajdoni lap másolatával
igazolta.
2.sz. eset:
A kérelmező a 4/f. számú mellékletet, valamint a 4/a. sz. mellékletet kitöltötte a helyi
rendeletben megfogalmazott szabályok szerint. A kérelmek mellé beadta a szükséges
igazolásokat, valamint a nyilatkozatokat (alkalmi munkából származó jövedelem, őstermelői
igazolvány meglétéről szóló nyilatkozat). Az iratanyag iktatásának ideje 2011. február 10.
Az ügyintéző elkészítette a számítógépes program segítségével a lakásfenntartási támogatás
számítását, melyet csatolt az ügyirathoz. A számítás szerint lakásfenntartási támogatásra
jogosult, havi összege 3.600 Ft.
A határozat 2011.02.23. –án született meg, amely kimondja a támogatásra való jogosultságot.
A kérelmező a E-On Kft. részére kérte a megítélt támogatást átutaltatni. Az ehhez szükséges
dokumentumokat a Kft.-től lekérte, és benyújtotta az ügyintéző részére. Szintén benyújtotta a
bankszámlájára érkezett utalások igazolását is, melyet a számlavezető bankja adott ki.
A kérelmező a lakásnagyságát írásban tette meg. Ebben kijelenti, hogy a szociális hatáskört
gyakorló szervek ellenőrizhetik a megadott adatok valódiságát.

3.sz. eset:
A kérelmező a 4/f. számú mellékletet, valamint a 4/a. sz. mellékletet kitöltötte a helyi
rendeletben megfogalmazott szabályok szerint. A kérelmek mellé beadta a szükséges
igazolásokat (munkaügyi központ igazolása), valamint a nyilatkozatokat (alkalmi munkából
származó jövedelem, őstermelői igazolvány meglétéről szóló nyilatkozat). Az iratanyag
iktatásának ideje 2011. február 9.
Az ügyintéző elkészítette a számítógépes program segítségével a lakásfenntartási támogatás
számítását, melyet csatolt az ügyirathoz. A számítás szerint lakásfenntartási támogatásra
jogosult, havi összege 4.700 Ft.

A határozat 2011.03.01. –én született meg, amely kimondja a támogatásra való jogosultságot.
A kérelmező a E-On Kft. részére kérte a megítélt támogatást átutaltatni. Az ehhez szükséges
dokumentumokat a Kft.-től lekérte, és benyújtotta az ügyintéző részére.
A kérelmező a lakásnagyságát az eredeti alaprajz másolatával igazolta.
4.sz. eset:
A kérelmező a 4/f. számú mellékletet, valamint a 4/a. sz. mellékletet kitöltötte a helyi
rendeletben megfogalmazott szabályok szerint. A kérelmek mellé beadta a szükséges
igazolásokat, valamint a nyilatkozatokat (alkalmi munkából származó jövedelem, őstermelői
igazolvány meglétéről szóló nyilatkozat). Az iratanyag iktatásának ideje 2011. január 31.
Az ügyintéző elkészítette a számítógépes program segítségével a lakásfenntartási támogatás
számítását, melyet csatolt az ügyirathoz. A számítás szerint lakásfenntartási támogatásra
jogosult, havi összege 5.100 Ft.
A határozat 2011.02.09. –én született meg, amely kimondja a támogatásra való jogosultságot.
A kérelmező a E-On Kft. részére kérte a megítélt támogatást átutaltatni. Az ehhez szükséges
dokumentumokat a Kft.-től lekérte, és benyújtotta az ügyintéző részére. Szintén benyújtotta a
bankszámlájára érkezett utalások igazolását is, melyet a számlavezető bankja adott ki.
A kérelmező a lakásnagyságát a közszolgáltató vállalat által kiadott lakbér értesítés alapján
igazolta.
5.sz. eset:
A kérelmező a 4/f. számú mellékletet, valamint a 4/a. sz. mellékletet kitöltötte a helyi
rendeletben megfogalmazott szabályok szerint. A kérelmek mellé beadta a szükséges
igazolásokat, valamint a nyilatkozatokat (alkalmi munkából származó jövedelem, őstermelői
igazolvány meglétéről szóló nyilatkozat). Az iratanyag iktatásának ideje 2011. március 16.
Az ügyintéző elkészítette a számítógépes program segítségével a lakásfenntartási támogatás
számítását, melyet csatolt az ügyirathoz. A számítás szerint lakásfenntartási támogatásra
NEM jogosult.
A határozat 2011.03.21. –én született meg, amely kimondja a támogatásra való jogosultság
elutasítását. A kérelmező a Közszolgáltató Vállalat részére kérte a megítélt támogatást
átutaltatni. Az ehhez szükséges dokumentumokat a Kft.-től lekérte, és benyújtotta az
ügyintéző részére.

A kérelmező a lakásnagyságát a közszolgáltató vállalat állttal kiadott lakbér értesítés alapján
igazolta.
3. Az elmúlt évek támogatásainak pénzügyi vonzatai
Lakásfenntartási támogatás

3.1.

Az ellenőrzés során 2009. év és 2010. év került részletesen vizsgálat alá. A részletes
táblázatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az ellenőrzés során külön szolgáltatóként
számítottam ki a pénzügyi vonzatokat:
E-On

2009

Normatív lakástámogatás

2010

1.313.800 Ft

1.846.100 Ft

95.500 Ft

75.300 Ft

helyi lakástámogatás

A táblázatból látható, hogy a normatív támogatás mértéke növekedett, míg a helyi csökkent.
A helyi összeget teljes egészében az önkormányzat finanszírozta, míg a normatív összeg 90%át az állam, így az önkormányzat számára 131.380 Ft és 184.610 Ft-ba ráfordításba került a
két évben.
Közszolgáltató vállalat

2009

Normatív lakástámogatás

2010

1.975.900 Ft

2.200.200 Ft

61.000 Ft

15.000 Ft

helyi lakástámogatás

A lakásfenntartási támogatások legfontosabb eleme gazdasági szempontból, mivel a
Közszolgáltató vállalat az Önkormányzathoz köthető cég, és a bevételei fontos mind a
vállalat, mind az önkormányzat számára. Amennyiben ezen támogatásokat nem adná az
állam, úgy a vállalat számára ezen pénzek nagy része mint kintlévőség jelenne meg. Az
adatokból jól látható, hogy a normatív támogatások növekedtek, míg a helyi támogatások
csökkentek.
Régió hő

2009

Normatív lakástámogatás
helyi lakástámogatás

2010
338.500 Ft

206.400 Ft

60.000 Ft

52.500 Ft

A Régióhő kft esetében is a normatív lakásfenntartási támogatások mértéke is csökkent,
illetve kevesebben vették igénybe ezen szolgáltató esetében. A csökkenés mértéke 39,02%. A
helyi lakásfenntartási támogatások esetében is csökkenés volt tapasztalható éves szinten.
GDF-Suez ZRt.

2009

2010

Normatív lakástámogatás

69.300 Ft

helyi lakástámogatás

25.000 Ft

26.600 Ft
-

A gáztámogatások esetében is folyamatos csökkenésről beszélhetünk. A normatív alapú
támogatás jelentős mértékben csökkent, míg a helyi lakástámogatás teljesen megszűnt.
Vasi-víz ZRt.

2009

Normatív lakástámogatás
helyi lakástámogatás

2010
97.200 Ft

123.200 Ft

-

-

2009

2010

Normatív lakástámogatás

-

-

helyi lakástámogatás

-

K&H Bank

20.000 Ft

Összegzés
Összességében megállapítható, hogy mind a lakásfenntartási támogatási rendszer, mind pedig
az adósságkezelési szolgálat rendszere a jogszabályoknak, illetve a helyi rendeletnek
megfelelően működik.
Fontos azonban megjegyezni, hogy az adósságkezelési szolgálat esetében az ügyintéző
kerüljön beiskolázásra, mivel jelenleg a szolgálat így a jogszabályokkal ellentétesen működik,
igaz, jól. Az adósságkezelési szolgálatban jelenleg nincsen kliens.
Az ügyintézővel, valamint a Közszolgáltató Vállalat vezetőjével történt beszélgetésem során
megállapítást nyert, hogy jelenleg több olyan adósa is van a közszolgáltató vállalatnak, akik
beleférnének ebbe a rendszerbe. Mivel a rendszer jó (a támogatás 75%-át az állam fizeti, és a
kedvezményezett akár a Közszolgáltató vállalat is lehet, valamint az adósok is egy nagyobb
tehertől szabadulhatnának meg), ezért az Önkormányzatnak el kellene gondolkodnia azon,
hogyan lehetne további klienseket bevonni ezen területre, mivel vannak olyanok, akik
beleférnének. Sajnos a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy kötelezzük őket,
azonban egy kampánnyal talán el lehetne érni nálunk, hogy ígénybevegyék ezt a mindenki
számára előnyös szolgáltatást.
A lakásfenntartási támogatások rendszere is jól működik Szentgotthárd Városában. A
támogatást három jogcímen kaphatják (alanyi jogon, amennyiben az adósságkezelési
szolgálatban vesz részt valaki, normatív, és helyi támogatás). A helyi támogatást egészében
Szentgotthárd Város finanszírozza, ezért a meglévő gazdasági helyzetben, át kellene gondolni
az önkormányzatnak, hogy a jövőben is kíván-e élni ezzel a lehetőséggel, vagy csak a
normatív támogatást tartja meg.

Javaslatok
-

A adósságkezelő szolgálat esetében az ügyintézőt iskolázzák be a megfelelő
képzésre, amennyiben a jelenleg GYES-en lévő munkavállaló egy éven belül
(2011. nyár végéig) nem tudja újra felvenni a munkát.

-

Átgondolni, miként lehetne motiválni azon adósokat az adósságkezelő szolgálat
igénybevételére, akik bár lehetséges volna, mégsem kapcsolódnak ehhez a
szolgáltatáshoz.

1.sz. melléklet

2009 lakásfenntartási támogatás E-On:
E-on

Helyi laktám

Normatív Lakf

Összesen

Január

3 fő (7.900 Ft)

16 fő (80.400 Ft)

88.300 Ft

Február

3 fő (7.900 Ft)

15 fő (75.000 Ft)

82.900 Ft

Március

3 fő (7.900 Ft)

19 fő (98.100 Ft)

106.000 Ft

Április

3 fő (7.900 Ft)

19 fő (94.500 Ft)

102.400 Ft

Május

3 fő (7.900 Ft)

19 fő (102.800 Ft)

110.700 Ft

Június

3 fő (8.000 Ft)

20 fő (101.800 Ft)

109.800 Ft

Július

3 fő (8.000 Ft)

21 fő (115.800 Ft)

123.800 Ft

Augusztus

3 fő (8.000 Ft)

23 fő (131.800 Ft)

139.800 Ft

Szeptember

3 fő (8.000 Ft)

23 fő (124.400 Ft)

132.400 Ft

Október

3 fő (8.000 Ft)

21 fő (113.800 Ft)

121.800 Ft

November

3 fő (8.000 Ft)

23 fő (136.000 Ft)

144.000 Ft

December

3 fő (8.000 Ft)

25 fő (139.100 Ft)

147.100 Ft

E-on

Helyi laktám

Normatív Lakf

Összesen

Január

3 fő (8.000 Ft)

24 fő (137.800 Ft)

88.300 Ft

Február

3 fő (8.000 Ft)

22 fő (125.600 Ft)

82.900 Ft

Március

3 fő (8.000 Ft)

23 fő (147.600 Ft)

106.000 Ft

Április

3 fő (8.000 Ft)

26 fő (169.800 Ft)

102.400 Ft

Május

3 fő (8.000 Ft)

26 fő (152.500 Ft)

110.700 Ft

Június

3 fő (7.900 Ft)

24 fő (141.500 Ft)

109.800 Ft

Július

3 fő (7.900 Ft)

26 fő (154.100 Ft)

123.800 Ft

Augusztus

2 fő (5.400 Ft)

27 fő (159.800 Ft)

139.800 Ft

Szeptember

2 fő (5.400 Ft)

29 fő (170.000 Ft)

132.400 Ft

Október

1 fő (2.900 Ft)

29 fő (171.300 Ft)

121.800 Ft

November

1 fő (2.900 Ft)

27 fő (161.800 Ft)

144.000 Ft

December

1 fő (2.900 Ft)

25 fő (154.300 Ft)

147.100 Ft

2010:

2009
Helyi laktám

Normatív Lakf

Január

2 fő (5.000 Ft)

30 fő (143.600 Ft)

Február

2 fő (5.000 Ft)

31 fő (158.700 Ft)

Március

2 fő (5.000 Ft)

29 fő (143.200 Ft)

Április

2 fő (5.000 Ft)

30 fő (155.900 Ft)

Május

2 fő (5.000 Ft)

30 fő (168.700 Ft)

Június

3 fő (8.000 Ft)

31 fő (174.400 Ft)

Július

3 fő (8.000 Ft)

31 fő (168.400 Ft)

Augusztus

2 fő (5.500 Ft)

27 fő (147.100 Ft)

Szeptember

2 fő (5.500 Ft)

33 fő (179.000 Ft)

Október

1 fő (3.000 Ft)

32 fő (171.800 Ft)

November

1 fő (3.000 Ft)

35 fő (183.900 Ft)

December

1 fő (3.000 Ft)

36 fő (181.200 Ft)

Helyi laktám

Normatív Lakf

Január

1 fő (3.000 Ft)

34 fő (171.600 Ft)

Február

1 fő (3.000 Ft)

36 fő (174.600 Ft)

Március

1 fő (3.000 Ft)

38 fő (196.300 Ft)

Április

1 fő (3.000 Ft)

36 fő (173.200 Ft)

Közszolgáltató

Összesen

vállalat

2010
Közszolgáltató
vállalat

Összesen

Május

1 fő (3.000 Ft)

35 fő (174.900 Ft)

Június

-

39 fő (208.200 Ft)

Július

-

39 fő (194.600 Ft)

Augusztus

-

35 fő (176.200 Ft)

Szeptember

-

34 fő (179.900 Ft)

Október

-

34 fő (178.500 Ft)

November

-

35 fő (187.700 Ft)

December

-

34 fő (184.500 Ft)

Régióhő

Helyi laktám

Normatív Lakf

Január

2 fő (5.000 Ft)

7 fő (31.500 Ft)

Február

2 fő (5.000 Ft)

8 fő (31.400 Ft)

Március

2 fő (5.000 Ft)

8 fő (31.200 Ft)

Április

2 fő (5.000 Ft)

8 fő (31.200 Ft)

Május

2 fő (5.000 Ft)

7 fő (27.400 Ft)

Június

2 fő (5.000 Ft)

7 fő (27.400 Ft)

Július

2 fő (5.000 Ft)

7 fő (27.400 Ft)

Augusztus

2 fő (5.000 Ft)

7 fő (27.400 Ft)

Szeptember

2 fő (5.000 Ft)

7 fő (27.400 Ft)

Október

2 fő (5.000 Ft)

6 fő (24.500 Ft)

November

2 fő (5.000 Ft)

7 fő (28.100 Ft)

December

2 fő (5.000 Ft)

6 fő (23.600 Ft)

2009
Összesen

2010
Régióhő

Helyi laktám

Normatív Lakf

Január

2 fő (5.000 Ft)

6 fő (23.600 Ft)

Február

2 fő (5.000 Ft)

3 fő (10.400 Ft)

Március

2 fő (5.000 Ft)

4 fő (17.200 Ft)

Április

2 fő (5.000 Ft)

4 fő (17.200 Ft)

Május

2 fő (5.000 Ft)

4 fő (17.200 Ft)

Június

2 fő (5.000 Ft)

4 fő (17.200 Ft)

Július

2 fő (5.000 Ft)

4 fő (17.200 Ft)

Augusztus

2 fő (5.000 Ft)

4 fő (17.200 Ft)

Szeptember

2 fő (5.000 Ft)

4 fő (17.200 Ft)

Október

1 fő (2.500 Ft)

4 fő (17.200 Ft)

November

1 fő (2.500 Ft)

4 fő (17.400 Ft)

December

1 fő (2.500 Ft)

4 fő (17.400 Ft)

Égáz-Dégáz ZRt.

Helyi laktám

Normatív Lakf

Január

1 fő (2.500 Ft)

1 fő (4.500 Ft)

Február

1 fő (2.500 Ft)

-

Március

1 fő (2.500 Ft)

-

Április

1 fő (2.500 Ft)

-

Május

1 fő (2.500 Ft)

1 fő (14.400 Ft)

Összesen

2009
Összesen

Június

1 fő (2.500 Ft)

1 fő (7.200 Ft)

Július

1 fő (2.500 Ft)

1 fő (7.200 Ft)

Augusztus

1 fő (2.500 Ft)

1 fő (7.200 Ft)

Szeptember

1 fő (2.500 Ft)

1 fő (7.200 Ft)

Október

1 fő (2.500 Ft)

1 fő (7.200 Ft)

November

-

1 fő (7.200 Ft)

December

-

1 fő (7.200 Ft)

GDF-Suez

Helyi laktám

Normatív Lakf

Január

-

1 fő (7.200 Ft)

Február

-

1 fő (7.200 Ft)

Március

-

1 fő (7.200 Ft)

Április

-

-

Május

-

-

Június

-

-

Július

-

-

Augusztus

-

1 fő (3.000 Ft)

Szeptember

-

1 fő (3.000 Ft)

Október

-

1 fő (3.000 Ft)

November

-

1 fő (3.000 Ft)

December

-

1 fő (3.000 Ft)

2010
Összesen

2009
Vasi Víz ZRt.

Helyi laktám

Normatív Lakf

Január

-

1 fő (7.900 Ft)

Február

-

1 fő (7.900 Ft)

Március

-

1 fő (7.900 Ft)

Április

-

1 fő (7.900 Ft)

Május

-

1 fő (8.200 Ft)

Június

-

1 fő (8.200 Ft)

Július

-

1 fő (8.200 Ft)

Augusztus

-

1 fő (8.200 Ft)

Szeptember

-

1 fő (8.200 Ft)

Október

-

1 fő (8.200 Ft)

November

-

1 fő (8.200 Ft)

December

-

1 fő (8.200 Ft)

Vasi Víz ZRt.

Helyi laktám

Normatív Lakf

Január

-

1 fő (8.200 Ft)

Február

-

2 fő (16.700 Ft)

Március

-

2 fő (16.700 Ft)

Április

-

1 fő (8.500 Ft)

Május

-

1 fő (8.500 Ft)

Összesen

2010
Összesen

Június

-

1 fő (8.500 Ft)

Július

-

1 fő (8.500 Ft)

Augusztus

-

1 fő (8.500 Ft)

Szeptember

-

1 fő (8.500 Ft)

Október

-

1 fő (8.500 Ft)

November

-

1 fő (8.500 Ft)

December

-

2 fő (13.600 Ft)

2010:
Kereskedelmi és hitelbank 2010.08.01.-től: 1 fő, havonta 4.000 Ft

2009
Összesen

Adósságkezelés
támogatás
Január

3 fő (27.338 Ft)

Február

3 fő (27.338 Ft)

Március

2 fő (21.400 Ft)

Április

2 fő (21.400 Ft)

Május

2 fő (21.400 Ft)

Június

-

Július

-

Augusztus

-

Szeptember

-

Október

-

November

1 fő (33.300 Ft)

December

3 fő (70.145 Ft)
4 fő (73.740 Ft)

2010
Összesen

Adósságkezelés
támogatás
Január

4 fő (73.740 Ft)

Február

4 fő (53.525 Ft)

Március

4 fő (53.525 Ft)

Április

2 fő (26.800 Ft)

Május

2 fő (26.800 Ft)

Június

2 fő (43.470 Ft)

Július

1 fő (20.110 Ft)

Augusztus

4 fő (113.665 Ft)

Szeptember

3 fő (43.470 Ft)

Október

3 fő (43.470 Ft)

November

2 fő (30.240 Ft)

December

1 fő (10.130 Ft)
1 fő (10.130 Ft)

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. április 27-i ülésére
Tárgy: Pályázat kiírása könyvvizsgálói feladatok ellátására
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92/A.§ rendelkezik az egyes
önkormányzatok könyvvizsgálati kötelezettségéről.
„92/A. § (1) A megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzat
képviselő-testülete köteles könyvvizsgálót megbízni, továbbá az egyszerűsített tartalmú - a
helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi
jelentését, könyvviteli mérlegét, pénzmaradvány-kimutatását, továbbá vállalkozási
maradvány-kimutatását a Hivatalos Értesítőben közzétenni.
(2) Amennyiben a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, a
képviselő-testület előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a
tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a képviselő-testülettel
ismertetni. Az előzetes véleményről a képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó
pénzintézetet köteles tájékoztatni. Az éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a
képviselő-testület minősített többséggel dönt.
(3) A helyi önkormányzat, ha az előző évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta
a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel, köteles az (1)
bekezdésben foglaltakat a hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente
könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni.”
A jelenleg hatályban lévő könyvvizsgálói szerződésünk 2011. június 30-val lejár, és a fenti
jogszabályhelyre tekintettel szükséges új szerződés megkötése, ill. könyvvizsgáló választása.
A könyvvizsgálói feladatok ellátására a Képviselő-testület vagy ajánlattételi felhívás
közvetlen megküldésével kér ajánlatot a Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartásban szereplő,
véletlenszerűen kiválasztott, költségvetési minősítésű könyvvizsgálóktól, vagy pályázati
felhívását közzé teszi.
Mivel a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt közbeszerzési
eljárást nem kell lefolytatni, de minimum három ajánlattevőtől – belső szabályzatunk
értelmében – ajánlatot kell kérni, vagy - ahogy azt említettük - közzé kell tenni az ajánlattételi
felhívást. Erre vonatkozóan kérjük a T. Testület döntését!
A pályázati kiírást az Ötv. 92/A §, 92/B §, 92/C §, 92/D §-k, az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.)
Korm. rendelet 46.§, 46/A.§ és 46/B.§, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C törvény X.
Fejezetében előírtakra tekintettel kell elkészíteni.
A pályázat eredményéről a Képviselő-testületet tájékozatjuk.
A könyvvizsgálói feladatok ellátására célszerű lenne továbbra is 4 évre megbízást adni.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó
pályázat kiírásáról dönteni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálói feladatok
ellátásra – 4 éves időtartamra - pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázat részletes feltételeit a hatályos
jogszabályok – 1990. évi LXV. tv., 2000. évi C. tv. és a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet által előírt követelmények alapján dolgozza ki, és gondoskodjon
a.) legalább három költségvetési minősítésű könyvvizsgáló részére ajánlattételi felhívás
megküldéséről
VAGY
b.) a felhívás ………………………c. lapban továbbá
Önkormányzatának honlapján történő közzétételről.

Szentgotthárd

Város

Határidő: pályázat kiírása 2011. május 15.
pályázat eredményéről Képviselő-testület tájékoztatása 2011. júniusi Képviselőtestületi ülés
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2011. április 19.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő – testület 2011. április 27-i ülésére
Tárgy: Értékeink nyomában
Tisztelt Képviselő – testület!
Szentgotthárd városának napi életét irányítjuk, naponta megküzdünk pénzügyi és mindenféle
egyéb problémákkal és legtöbbször nem is vesszük észre, hogy a nehézségek, konfliktusok és
küzdelmek ellenére folyamatosan haladunk előre. Amikor előrelépünk, megoldunk egy – egy
dolgot, nem ritkán igazi érték jön létre munkánk nyomán. Jellemző ránk, hogy gyakran ezt
sem vesszük észre.
Ha alaposabban körülnéznénk ebben a városban rá kellene jönnünk, hogy az elmúlt években,
évtizedekben és évszázadokban sem volt ez másképp és a régi szentgotthárdiak vagy ide
kötődő emberek munkájának eredményeképpen körülvesznek bennünket olyan maradandó
értékek, amelyek méltóak lennének a figyelemre.
Ezzel a mai előterjesztéssel ezen a téren szeretnénk egy gondolkodási és cselekvési
folyamatot elindítani - hiszen egy város jelenének és jövőjének az egyik fontos alapköve a
múlt ismerete. Amennyiben elképzeléseinket a Testület is támogatja, a következő hónapokban
több konkrét lépést is tennénk.
I.

Színház – templom

A jelen előterjesztés 1. számú melléklete Szentgotthárd város Főépítészé nek levele. Ez a
kezdeményezés ugyan már jóval korábban megtörtént, de erről most tudunk csak először tárgyalni.
A levél a színházépületünk azon egyedi, egyedülálló helyzetéből indul ki, hogy egy olyan
színházunk van, ami eredetileg templomként épült. Mindkét funkció rendkívül fontos és egyedi.
Ezt javasolja a kezdeményező az épület nevében is megjeleníteni. Az épület elnevezését ez így
egészítené ki: „Színháztemplom”.
E megnevezés egyidejűleg hangsúlyozná ki a fontos történelmi jelentőségű városi épületünk
egykori és mostani funkcióját, jelenét és múltját.
II. Helytörténeti kutatások körében szentgotthárdi házak története. Szentgotthárddi utcák,
terek, közterületek: parkok történetének feldolgozása
Jó volna, ha Szentgotthárd épített környezetének feltárása előrébb tartana annál, ahol most van.
Lényegében tudományos igénnyel ilyen jellegű munkát évtizedekkel ezelőtt végeztek, aminek a
tárgyiasul formája a „Szentgotthárd” című monográfia. Ez a munka alcíme szerint „Helyteörténeti,
művelődéstörténeti és helyismereti tanulmányokat tartalmaz. Kiadására 1981-ben – 30 éve – került
sor, kiadója a Nagyközségi Tanács Szentgotthárd volt.
Az a fajta tudományos igény ami az akkori kiadványt – különösen ennek művelődéstörténeti és
művészettörténeti részeit illeti – jelentős forrásokat igényelne amelyekkel pillanatnyilag még nem
rendelkezünk. Ugyanakkor elképzelhető volna, hogy a városi környezetünk feltárását arra kedvet
érző lelkes szentgotthárdiakkal elvégeztessük. Ez jelenthetné a helytörténettel foglalkozó, az
utóbbi hetekben feléledni látszó helytörténeti civil szervezet felkérését és jelenthetné másodsorban
lelkes szentgotthárdi diákok bevonását is abba, hogy „Tárjuk fel szentgotthárdi épületek, parkok,
közterületek helytörténeti érdekességeit” – a program a kiemelt kezdőbetűk összeolvasásával
legyen „SZÉP SZENTGOTTHÁRD” - program.
Ennek keretében lássunk hozzá a korábbi testületi ülésen már sokat emlegetett helytörténeti
gyűjtemény illetve fotógyűjtemény összeállításához és a Pável Á. Múzeumban való kiállításhoz.
Kérjük fel a helytörténettel foglalkozó civil szervezetet javaslattételre azzal kapcsolatosan, hogy
mely témákban lenne érdemes elindulni ebben a témában illetve kérjük fel a szervezetet, hogy az
esetlegesen már birtokában lévő adatokat és információkat közösen tegyük közkinccsé.
Írjunk ki pályázatot szentgotthárdi diákok, osztályközösségek részére Szentgotthárd régi, védelem
alatt álló vagy védelemre érdemes épületeiről, utcákról vagy utcarészletekről rendelkezésre álló

információk: fotók, leírások, esetleg tervek összegyűjtésére; ezekről az épületekről még élő
tanúkkal riportok készítésére. Amennyiben ezekről sikerül információkhoz jutni, akkor annak
közkinccsé tételéről, kiadásáról is megpróbálunk gondoskodni, esetleg helytörténeti füzeteket
kiadni. Ehhez pályázati forrásokat is felkutatunk.
III. Szentgotthárd, a Hild – díjas város
A Hild – díjat 1968 óta évente adták ki, a legelsőt Salgótarján kapta. 1990 óta a díj kétévente kerül
átadásra – 1996-ban Budapest IX. kerülettel, Tokajjal és Hódmezővásárhellyel együtt érdemelte ki
Szentgotthárd is ezt a címet. Ez a díj a városépítészetben legjobban teljesítő városoknak jár. A
legtöbb ilyen város büszkén említi ezt az elismerést – Szentgotthárdon erről szinte nem is tudnak.
Még a város honlapján sem találja a kereső. Ez az elismerés pedig azt mutatja, hogy ezen a
területen olyan értékek vannak Szentgotthárdon, amire mások is felfigyeltek.
Ezt is tudatosítanunk kellene az ideérkezőkkel, de saját polgárainkkal is. Főépítész úr javaslata,
hogy legalább a város határát jelző Szentgotthárd tábláknál kiegészítő táblával jelezhetnénk: „Hild
– díja város”.
IV. Országzászló állandó helyre való felállítása
Identitástudatunkat, magyarságunkat erősítené, amennyiben Szentgotthárdon az országzászlót egy
frekventált közterületen helyezhetnénk el. Az Önkormányzatokról szóló 1990: LV. Tv. 10.§ (1)
bek. h) pontja értelmében a döntés a képviselő – testület kizárólagos jogköre, így erre vonatkozóan
kellene javaslatot tenni vagy akár a városlakók szélesebb körét is megkérdezhetnénk erről és
később hoznánk meg a döntésünket. Főépítész Úr egy helyszínt javasolt is: az OTP fiókot is
magában foglaló épülettömb ingatlana előtti háromszögletű zöldterületet. Ez a javaslat, ettől eltérő
megoldások természetesen lehetségesek.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete kiemelt feladataként kezeli
Szentgotthárd épített környezetének megőrzését, értékeinek feltárását és megismertetését. Ennek
érdekében:
a.) elfogadja, hogy a volt magtártemplomból kialakított Szentgotthárd, Széll K. tér 5. szám alatti
Színház elnevezése utalva az épület múltbeli és jelenlegi funkciójára „Színháztemplom” legyen
VAGY
b.) a volt magtártemplomból kialakított Színházat a város múltja szempontjából az egyik
legfontosabb épületnek tekinti, de elnevezésén nem változtat.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
A felirat elkészíttetéséért Fekete Tamás irodavezető
Határidő. folyamatos
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete kiemelt feladataként kezeli
Szentgotthárd épített környezetének megőrzését, értékeinek feltárását és megismertetését. Ennek
érdekében
a.) össze kívánja fogni mindazon szentgotthárdi szervezeteket és magánszemélyeket, akik e
célokért tenni akarnak és tudnak. Így Helytörténeti együttműködés megkötését kezdeményezi civil
szervezetekkel, Szentgotthárdon működő intézményekkel
b.) programot indít el „Tárjuk fel Szentgotthárdi Épületek, Parkok, közterületek helytörténeti
emlékeit és érdekességeit” (rövidítve„SZÉP SZENTGOTTHÁRD”).melynek részeként pályázatot
ír ki szentgotthárdi diákok számára a helyismereti kutatómunka végzésére; helyismereti
(helytörténeti) kiadványok kiadását koordinálja
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László irodavezető
Határidő: 2011. júniusi testületi ülés
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a Városi Főépítész javaslata úgy
rendelkezik, hogy a Szentgotthárd város kezdetét jelző tábláknál kiegészítő táblákat kell elhelyezni
„Hild – díja város” felirattal.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
A tábla elkészíttetéséért Fekete Tamás irodavezető

Határidő. folyamatos
4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Szentgotthárdon országzászló
kihelyezését kezdeményezi Szentgotthárd …………………… közterületére. A kihelyezendő
műtárgy megjelenéséről és méretéről később kell döntést hozni.
Felelős: a koordinálásért Huszár Gábor polgármester
a szakmai feladatokért Czeiner Gábor főépítész
Határidő: 2011. augusztusi testületi ülés
Szentgotthárd 2011. április 19.
Huszár Gábor
Ellenjegyzés:
Polgármester

1. számú melléklet
Beadvány Szentgotthárd Város Polgármestere és Képviselőtestülete részére.
Tárgy: Javaslat a szinházépület feliratára vonatkozóan.
A beadvány készítője: Czeiner Gábor, városi főépítész
Tisztelt Polgármester Úr!
Alulírott Czeiner Gábor Szentgotthárd város főépítésze az alábbi beadvánnyal fordulok
Önhöz, azzal a tiszteletteljes kéréssel, hogy a Város Képviselőtestülete elé megtárgyalás
céljából beterjeszteni szíveskedjék. Beadványom egy szép és nemes várostörténeti
hagyomány folytatására tesz javaslatot.
Szentgotthárd korábbi temploma, a Pilgram- féle cisztercita barokk templom megépülte után
eredeti Isten-háza funkcióját elvesztette. Két templomra nem volt szükség, így a Rend ügyes
leleménnyel hasznosította. Fafödémek beépítésével többszintes magtárrá alakította.
Szépfeladat a volt a továbbiakban is, az „élet” tárolása. Az átalakítás után valószínű, hogy a
lakósság volt a keresztapa. Egy számomra, de gondolom más is így van ezzel - nagyon
kedves, nagyon kifejező és egyedi, nem hiszem, hogy az országban lenne hasonló szó
született: Magtártemplom. Ilyen csak egy van -itt Gotthárdon!
A magtár funkció megszűnte után sokáig feladat nélkül állt az épület, de az elnevezés
töretlenül élt tovább. Mígnem lehetőség és anyagiak birtokában a Város Németh István
építész kollégám tervei alapján jó és szép színházépületté alakította.
Csak hiányérzetem van. Megtörtnek érzem a szép gondolatfolyamatot az egyszerű „Színház”
titulus alkalmazásával. Hiszen bármelyik településnek lehet szinháza ha telik rá, de olyan
mint a mienk, csak nekünk van egyedül! Én úgy látnám jónak, ha a korábbi szép, logikus és
egyedi felépítésű szókapcsolási folyamatot továbbvinnénk.
Ez pedig:
Magtár

templom
templom

Szinház

-

>>> Magtártemplom

Új funkció
templom >>> SZINHÁZTEMPLOM.

Meggyőződésem, hogy jó úton járnánk s egy szép korábbi gondolatot és kifejezést logikusan
továbbfejlesztve megvalósítanánk a jelennek és az utókornak egyaránt. Az idegenforgalom
számára sem lenne közömbös. Egyedi, hagyományőrző és igazán Gotthárd-i lenne!
A gondolat megvalósítása nem igényelne nagy anyagi ráfordítást, pusztán a - színház feliratot jelenlegi helyén, azonos típusú és anyagú betűkből kellene kiegészíteni a – templomszóval, természetesen egybe írva. Jónak látnám ugyanezen a falfelületen egy
szemmagasságban elhelyezett réztáblácskán legalább két, de még jobb lenne négy nyelven
(magyar, német, szlovén, angol) a sajátos szókapcsolat történetét a szemlélődőkkel ismertetni.
Ez maradandó ismeretet adna.
Egy mellékgondolat ami az elnevezést illeti: a színház Thália papnőinek temploma.
Természetesen a mi szempontunkból az előbbiekben részletezettek a fontos és lényeges
eleme.
Fenti gondolataim, javaslatom alátámasztása céljából mellékelek egy általam készített
fotomontázst is a szemléletesség kedvéért. (A betűk árnyéka nélkül.)
Tisztelt Polgármester Úr!
Bízva abban, hogy javaslatom elnyeri az Ön és a Tisztelt Képviselőtestület támogatását
gazdagodhat Városunk – továbbvíve egy szép hagyományt – egy csak ránk, gotthárdiakra
jellemző egyediséggel.
Tisztelettel: Czeiner Gábor - Városi főépítész
Szentgotthárd-Szombathely 2oo8.julius 24-én, csütörtökön.
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2011. április 27-i ülésére
Tárgy: szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003.
(IV.30.) ÖKT rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója konkrét összegben
meghatározza az intézményi térítési díjat.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. márciusi ülésén
78/2011.számú határozatával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díját
elfogadásra javasolta az intézményfenntartó Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára.
A Társulási Tanács 12/2011.számú határozatával a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díját jóváhagyta. Elfogadta, hogy az új térítési díjak április 01. időponttól
kerüljenek alkalmazásra, a 2010. december hó folyamán ellátásra jogosultak személyi térítési
díjának felülvizsgálata pedig 2011. április 30-ig történjen meg.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. szerint az
önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevő települési
önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, 2011. január 1-jén hatályos rendeletét 2011.
április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, hogy a társulási megállapodásban erre kijelölt
önkormányzat rendelete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról
a) a helyi önkormányzat,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban
meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
3/2011.számú határozatával módosította a Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását,
miszerint a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi
(szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata
alkot rendeletet.

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX.tv. 6.§. (1) bekezdése szerint a jogszabály területi
hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki, míg a (2) bekezdés b./pontja
értelmében a jogszabály személyi hatálya önkormányzati rendelet esetében az
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önkormányzat közigazgatási területén a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. A jogszabály területi, illetve
személyi hatályát a jogszabályban akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az az előzőektől
eltérő területre, illetve személyi körre terjed ki.
A fentiekre és arra való tekintettel, hogy az ellátást nyújtó Intézmény és az ellátást
igénybevevő között keletkezik jogviszony a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás
igénybevételekor, - tehát az intézmény ellátási területén élő állampolgár és az intézmény
között-, amely ellátási területet az Intézmény Alapító Okirata határoz meg, ezért nem a
rendeletünk hatályának kiterjesztését tettük meg, hanem az Alapító Okirat vonatkozó részét
tekintjük irányadónak.

Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak rendeletbe foglalása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a rendelet módosítás tervezetének megtárgyalását és elfogadását.

Szentgotthárd, 2011. április 12.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2011. (….. . ….) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
22/2003. (IV.30.) Ökt. rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§. (1) bekezdés b./pontjában, a 92.§. (2)
bekezdés f.) pontjában és a 92/B.§. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
(1) A Rendelet 13.§.-a (Alapszolgáltatások) a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a
közösségi pszichiátriai ellátás és a családsegítés Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulást alkotó helyi önkormányzatok közigazgatási területén is igénybe vehető
szolgáltatások.

2.§.
(1) A Rendelet 20/A.§. -a (személyi térítési díj) helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/A.§. A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által
mérlegelési szempontból meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben a 2.
melléklet szerint.”
3.§.
(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. mellékletével megállapított
2. melléklete lép.
4.§.
Záró rendelkezés
(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

………………………………
Huszár Gábor
Polgármester

………………………………..
Dr Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet az …../2011. (……) önkormányzati rendelethez
„ 2.melléklet a 22/2003. (IV.30.) Ökt. rendelethez
1. ÉTKEZTETÉS
A./ Intézményi térítési díj
● Ebéd szállítással: 580 Ft/nap/adag
● Ebéd szállítás nélkül:
● Számított intézményi térítési díj: 495 Ft/nap/adag
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 480 Ft/nap/adag
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

Ebéd szállítás nélkül

Ft/adag
nettó
1.

0

2.

1

3.

- 28500

Ft/adag
ÁFA

Össz.

nettó

ÁFA

Össz.

0

0

0

0

72

18

90

64

16

80

28501 - 42750

200

50

250

192

48

240

4.

42751 - 57000

256

64

320

248

62

310

5.

57001 - 71250

320

80

400

296

74

370

6.

71251 - 85500

384

96

480

336

84

420

7.

85501 -

464

116

580

384

96

480

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség
● Ebéd szállítással: 16736,66 Ft
● Ebéd szállítás nélkül: 14970,50 Ft

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A./ Intézményi térítési díj
● Számított intézményi térítési díj: 950 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 750 Ft/óra
B./ Személyi térítési díj:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból
meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
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A

B

C

Sorsz.

Jövedelmi sáv

Fizetendő térítési díj:
Ft/óra

1.

0

0

2.

1

- 28500

120

3.

28501 - 42750

220

4.

42751 - 57000

450

5.

57001 - 71250

550

6.

71251 - 85500

650

7.

85501 -

750

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 30899,59 Ft

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A./ Intézményi térítési díj:
● Számított intézményi térítési díj: 270 Ft/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Szociálisan rászorultak esetében: ……60.-Ft/nap
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 270 Ft/nap
B./ Személyi térítési díj:
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 11871,50 Ft

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
A./ Intézményi térítési díj
1.) Személyi segítés óradíja:
● Számított személyi segítés óradíja: 945 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:
1) Szociális rászorultság esetén: 560 Ft/óra
2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 945 Ft/óra
2.) Szállítási kilométerdíj
● Számított szállítási kilométerdíj: 190 Ft/km
1) Szociálisan rászorultak esetében.
● Szállítási kilométerdíj: 85 Ft/km
● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 60 Ft/km
● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj:
90 Ft/km
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 100 Ft/km
B./ Személyi térítési díj – személyi segítés
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Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból
meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
Szociálisan rászorultak esetén
A
Sorsz.

B

C

Jövedelmi sáv

Fizetendő térítési díj:
Ft/óra

1.

0

2.

1

- 28500

0
140

3.

28501 - 42750

250

4.

42751 - 57000

360

5.

57001 - 71250

480

6.

71251 - 85500

530

7.

85501 -

560

Szociálisan nem rászorultak esetén: 945 Ft/óra
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 29274,19 Ft

5. NAPPALI ELLÁTÁS
A./ Intézményi térítési díj
● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 800 Ft/fő/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Étkeztetés intézményi térítési díj
● ebéd: 480 Ft/fő/nap
Nettó 384 + 96 Ft ÁFA (25 %) = 480 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: 1480 Ft
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 160 Ft
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
Sorsz.

B

C

Jövedelmi
sáv

Fizetendő térítési díj
Tartózkodás

Reggeli – Ft/adag

Ebéd – Ft/adag

Ft/nap

Nettó

Nettó

69

ÁFA

Bruttó

ÁFA

Bruttó

1.

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

1

30

32

8

40

64

16

80

3.

28501 - 42750

120

152

38

190

192

48

240

4.

42751 - 57000

130

160

40

200

248

62

310

5.

57001 - 71250

140

168

42

210

296

74

370

6.

71251 - 85500

150

176

44

220

336

84

420

7.

85501 -

160

184

46

230

384

96

480

- 28500

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:
Étkezés: 14059 Ft
Étkezés nélküli tartózkodás: 38289,50 Ft
Étkezés és tartózkodás együtt: 52348,50 Ft
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Indokolás
1.§.-hoz: ha a fenntartó többcélú kistérségi társulás - mint a mi esetünkben - akkor a társulási
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat, jelen esetben Szentgotthárd, a
társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. Tekintettel
arra, hogy önkormányzat csak saját közigazgatási területére alkothat rendeletet, s a személyes
gondoskodást nyújtó alapellátásokat biztosító Intézmények Alapító Okirata határozza meg az
intézmények ellátási területét, ezért az Intézmények ezen alapdokumentumát tekintjük
mérvadónak, s egyúttal rögzítjük a pontosítás miatt, hogy mely ellátásokat valósulnak meg a
Kistérség lakossága felé.
2.§.-hoz: rendeletünk e szakaszban olyan rendelkezéseket tartalmazott, amelyet a szociális tv.
szabályoz, ezért e rendelkezéseket hatályon kívül helyezzük. A kötelezett által fizetendő
térítési díjösszegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét
összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően
írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj
összegét. A személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó
rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és
vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. A rendelet 2.melléklete ad iránymutatást, mérlegelési
szempontot az intézményvezetőnek a személyi térítési díj megállapításához.
3.§.-hoz: az egyes ellátásokra vonatkozó intézményi térítési díjakat, az intézményvezető
számára a személyi térítési díj megállapításához szükséges szempontokat tartalmazza,
valamint a szolgáltatási önköltséget
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. április 27-i ülésére

Tárgy: Rendelet módosítás (lakáscélú támogatások )
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 12/1998. (III.26.) ÖKT
rendelete szabályozza a lakáscélú támogatásokat. Utoljára 2008. decemberében került sor a
rendelet módosítására, ekkor fogadtuk el a 1.§. a.) és c) pontjának az aktualizálását.
A rendeletnek ez a része most így szól:
„1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújthat az első lakáshoz
jutó rászoruló családnak, házaspárnak, gyermekét egyedül nevelő szülőnek és egyedülállónak, ha
„a./ a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra jutó nettó havi
átlagjövedelme a 90.000.-Ft-ot nem haladja meg.”„
c./ A kérelmező és a Vele együtt költöző családtagok -a jövedelmi viszonyoktól függetlenül- egyéb az
1.§./1/bekezdés b./pontjában nem említett ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem
rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a haszonélvezettel terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes értéke a
2.700.000.-Ft-ot meghaladja.Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes
állami szerv által közzétett mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik.”

Most ismételten kezdeményezzük ezen pontok aktualizálását, melynek következtében a
2009-ben és 2010-ben a KSH által megadott hivatalos inflációval javasoljuk a nettó havi
átlagjövedelem határát a jelenlegi 90.000.-Ft-ról 100.000.-Ft-ra módosítani.
A 2009. évi infláció mértéke 4,2%, a 2010. évi infláció mértéke 4,9% volt, ami alapján
98.375.-Ft-lenne a pontos határ, de javasoljuk 100.000.-Ft-ra kerekíteni.
Továbbá a „c” pontban a vagyontárgyak együttes értékét is a rendeletben leírtak alapján az
inflációt figyelembe véve kérjük 2.700.000.-Ft helyett 3.000.000.-Ft-ban megállapítani. (Itt
pontosan az inflációval történő emelés 2.951.000.-Ft, de javasoljuk a 3 Millió forintra történő
kerekítést.)
Javaslom a Szentgotthárd Város Önkormányzatának lakáscélú támogatásokról szóló
12/1998. (III.26.) ÖKT. Rendelet 1. sz. melléklet szerinti módosítását.
Kérem a rendeletmódosítás - tervezet megvitatását.
Szentgotthárd, 2011. április 13.

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének /2011. (..)
ÖKT rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) ÖKT
rendelet (Továbbiakban R.) módosításáról
1.§ (1) A R. 1.§. a) pontja a következőképpen módosul:
„a./ a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra jutó
nettó havi átlagjövedelme a 100.000.-Ft-ot nem haladja meg.”
(2) A R. 1.§ c) pontja a következőképpen módosul:
„c./ A kérelmező és a Vele együtt költöző családtagok -a jövedelmi viszonyoktól
függetlenül- egyéb az 1.§./1/bekezdés b./pontjában nem említett ingatlannal vagy nagy
értékű személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a
haszonélvezettel terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes
értéke a 3.000.000.-Ft-ot meghaladja.
Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes állami szerv által
közzétett mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik.”
(3) A R. 1.§-a egyebekben változatlanul érvényes.
2.§ Záró rendelkezések
(1) A R. egyebekben változatlanul érvényes.
(2) Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
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Indokolás:
1.§-hoz:
Azoknál a rendeleteknél, ahol bármilyen önkormányzati szolgáltatás vagy juttatás
jövedelemhatárhoz, más értékhatárhoz kötött, ott időnként ezeket az értékhatárokat
módosítani kell. Ez esetünkben az éves inflációval való értékhatár emelést jelent a
jövedelemhatár esetében. A változás eredményeképpen valószínűleg elérjük, hogy
ugyanazon jövedelemmel rendelkező körbe tartozók lehessenek továbbra is azok, akiknek ez
az önkormányzati juttatás eddig is elérhető volt.
.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. április 27-i ülésére
Tárgy: Területvásárlási kérelem (Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft.)
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 1034/2
hrsz-ú, 1 ha. 2048 m2 alapterületű, kivett óvoda és udvar megnevezésű belterületi ingatlan.
(térkép 1. sz. melléklet)
A Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft. (9970 Szentgotthárd, Duxler u. 31. fszt. 2.) ügyvezetője, Bánfi
Zoltán a 2. sz. mellékletben található kérelemmel fordult a T. Testület elé.
A Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft. az Óvoda szomszédságában lévő, tulajdonában álló 1046/1
hrsz-ú ingatlanon lévő lakóházat átalakítja. Az átalakításhoz szükséges az 1. sz. melléklet
szerint az Óvoda területéből, a ferde vonalazással jelölt kb. 52 m2-es területrészt telekalakítás
útján az 1046/1 hrsz-ú ingatlanhoz csatolni, mivel az építménynek a szomszédos telekhatártól
minimum 3 m-re kell lennie. A telekalakítással járó összes költség a kérelmező Kft. viseli.
Az építéshatóság véleménye szerint a telekalakítás elvégezhető és így a jogszabályi
előírásoknak megfelelő telek alakul ki, így a területrész értékesítésének akadálya nincs.
Az önkormányzat vagyonrendelete szerint a helyi Intézmények, középületek a korlátozottan
forgalomképes vagyonkörbe tartoznak.
A fenti területrész értékesítésével középület értékesítése nem történik meg és a közfeladat
ellátását sem gátolja.
Vagyonrendeletünk értelmében a képviselőtestület a belterületi ingatlanok esetében független
forgalmi értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről. A mostani döntés elvi jellegű,
amennyiben ezt a testület meghozza, akkor az ingatlan megosztásához vázrajzot kell
készíteni.
Még egy kérdés meggondolandó lehet. Ha a telekrendezés megtörténik, a kerítést lehet, hogy
szerencsésebb lenne a kimérendő új telekhatárra áthelyeztetni – ne okozzon az majd egyszer a
jövőben problémát, hogy egy városi intézmény más területét is használja, ami konfliktusok
vagy követelések forrása is lehet..
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad ahhoz,
hogy a szentgotthárdi, 1034/2 hrszú, 1 ha. 2048 m2 alapterületű, kivett óvoda és udvar
megnevezésű, 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanból a
Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft. (9970 Szentgotthárd, Duxler u. 31. fszt. 2.) jelen Előterjesztéshez
mellékleteként csatolt kérelmében megjelölt kb. 52 m2-es területrész kiméretésre és
értékesítésre kerüljön.
Az ingatlanrész eladási árát a területrész kiméretését követően a Képviselő-testület forgalmi
értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft.
(9970 Szentgotthárd, Duxler u. 31. fszt. 2.) kérelmét nem támogatja, a szentgotthárdi, 1034/2
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hrszú, 1 ha. 2048 m2 alapterületű, kivett óvoda és udvar megnevezésű, 1/1 arányban az
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanból a kérelemben megjelölt területrészt nem
értékesíti.
Határidő: a közlésre azonnal, 1. pontban: értékbecslés a következő ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2011. április 20.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. április 27-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd, , Széll Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti lakás értékesítése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 25/2011. számú határozat 1 és 2. pontja alapján harmadszor is elrendelte
a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. szám alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m2
alapterületű, 2 szobás komfortos lakás eladásra történő meghirdetését az Önkormányzat
vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint (helyben szokásos
módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap).
A pályázat feltételei az alábbiak voltak:
1./ Az eladási ár 7.000.000.- Ft. amely ÁFA mentes
Pályázatok beérkezési határideje: 2011. február 11.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. februári testületi ülés.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 5 %-a a bánatpénz A vételi szándék
bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az
Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az
átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a
többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat
nélkül visszafizetésre kerül.
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül
megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15
napon belül. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel felmerült
költség is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki
napon belül egy összegben kell megfizetni. Amennyiben a vevő a vételárat pénzintézeti hitel
igénybevételével kívánja kifizetni és erről az ajánlatában nyilatkozik, úgy a fizetési határidő a
szerződéskötést követően 60 nap.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja magának
a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa
és új pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a
legjobb ajánlati ár 90%-át - amely minimum a meghirdetett eladási ár -, úgy a kiíró a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a kiíró azokat az ajánlattevőket hívja meg,
akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás
időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld.
Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a soron
következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri az irányárat.
2./ A Képviselő – testület elrendeli, hogy újabb sikertelen pályázat esetén 2011. április 15-ig
változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és elbírálási határidő megadásával
újból meg kell hirdetni a lakást. Amennyiben vételi ajánlat továbbra sem érkezik, akkor
áprilisban az 1. pontban körülírt lakás ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.
A hirdetményben magadott határidőig, 2011. április 15-ig pályázat nem érkezett.
Lehetséges megoldások:
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1.) Továbbra is értékesíteni próbáljuk
Az ingatlan értékbecslését a 2010. júniusában a Mohl Kft.-vel elkészíttettük (1. sz. melléklet),
amely szerint az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi értéket 6.528.000.- Ft-ban határozta
meg, ami 128.000.- Ft/m2 árat jelent.
Az ingatlan vételára az Általános forgalmi adóról szóló 1997 évi CXXVII. Tv. 86.§-a alapján
ÁFA-t nem tartalmaz.
Az értékbecslés és egyéb járulékos költségek (pl. tulajdoni lap) összege összesen 21.000.-Ft,
amelyet az eladási árban érvényesíteni kell!
Az ingatlan értékbecslő által megállapított forgalmi értéke és az értékbecslés
költségének összege összesen: 6.549.000.- Ft,
A T. Testület a fenti összeget alapul véve – természetesen akár attól eltérve – kell, hogy
megállapítsa az eladási árat és a 2010. júniusi ülésen az eladási árat a 183/2010. sz.
határozatával 7.500.000.-Ft-ban határozta meg, majd ezt követően 2010. szeptember 1-i
ülésen a 223/2010. sz. határozatában 7.000.000.-Ft-ra mérsékelte, azóta ezen az áron került
meghirdetésre az ingatlan.
Az idei költségvetésben lakásértékesítésre eddig 10,44 millió forint van tervezve. A másik két
idén értékesített lakásból (Szentgotthárd, József A. u. 19. fszt.3. és Kossuth L. u. 15. I/4.)
származó bevétel összesen: 8.341.000-Ft.
Ami a tervezett összegből hiányzik, az 2.099.000 forint.
Továbbra is igaznak gondoljuk azt, amit már néhány hónapja is leírtunk: egy lakás
értékesítése hosszabb időbe is beletelik, így érdemes az ingatlant tovább árulni és érdemes
ismét azt előírni, hogy a meghirdetés folyamatosan, 2011. június 15-ig történhessen. .
Amennyiben a T. testület az eladási árat nem mérsékli, úgy hosszabb ajánlattételi határidőt
javasolnánk, 2011. augusztusi testületi ülésre történő beérkezési határidőt.
A Képviselő-testületnek a vételár meghatározásakor megteheti, hogy:
1. A lakást továbbra is meghirdeti változatlan feltételekkel.
2. A lakást alacsonyabb eladási áron hirdeti meg. Emlékeztetjük a T. Testületet arra, hogy a
Széll K. tér 18. III/22. sz. alatti lakás forgalmi értéke és az értékbecslés költségének
összege összesen: 6.549.000.- Ft, melynek ismeretében a Testület az eladási árat a
korábbi döntése alapján 7.000.000.-Ft-ban állapította meg – vagyis az értékbecslés
szerinti értéknél ~ 500.000.- Ft-tal drágábban.
2.). A lakás nem kerül értékesítésre és azt az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága bérlő részére a következő ülésén kiutalja.
A bizottság a kiutalásról maga dönt, de javasolható neki, hogy azt minőségi lakáscserére
használjuk fel, a jelenlegi nyilvántartásunk szerint cserére váró bérlők közt. Ezzel a
megoldással talán lehetne rendezni a József A. u. 33. alatti egyre rosszabb állapotba
kerülő házban lakók további elhelyezését is – ilyenre egy többes lakáscsere során jó
lehetőségünk nyílhatna.
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Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező, Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti, 1359/2/A/23 hrszú, 51 m2 alapterületű, 2 szobás komfortos lakást az Önkormányzat vagyonáról szóló
4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon
(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap) ismételten meghirdeti
eladásra.
Az eladási ár ……………………….- Ft. amely ÁFA mentes
Pályázatok beérkezési határideje: 2011. június 15.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. júniusi testületi ülés.
A pályázat további feltételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2./ A Képviselő – testület elrendeli, hogy újabb sikertelen pályázat esetén 2011. augusztus 15ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és elbírálási határidő megadásával
újból meg kell hirdetni a lakást. Amennyiben vételi ajánlat továbbra sem érkezik, akkor
augusztusban az 1. pontban körülírt lakás ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m2 alapterületű, 2 szobás
komfortos lakást vételi ajánlat hiányában nem értékesíti és egyben felkéri a Műszaki
irodát, hogy a lakást kiutalás szempontjából, minőségi csere lehetőségének figyelembe
vételével a következő Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának
ülésére terjessze elő
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal, 3. pontban következő Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsági ülés
Szentgotthárd, 2011. április 18.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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3.sz. melléklet:
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 5 %-a a bánatpénz A vételi szándék
bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az
Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az
átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a
többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat
nélkül visszafizetésre kerül.
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül
megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15
napon belül. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel felmerült
költség is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki
napon belül egy összegben kell megfizetni. Amennyiben a vevő a vételárat pénzintézeti hitel
igénybevételével kívánja kifizetni és erről az ajánlatában nyilatkozik, úgy a fizetési határidő
a szerződéskötést követően 60 nap.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja
magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő
ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-át - amely minimum a meghirdetett eladási ár -, úgy
a kiíró a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a kiíró azokat az
ajánlattevőket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A
nyilvános ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld.
Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a soron
következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri az irányárat.
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. április 27-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti lakás hasznosítása
Tisztelt Képviselő-testület !
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2011. számú határozata
alapján elrendelte a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás
83 m2 alapterületű komfortos lakás üzlethelyiség céljára történő bérbeadását a helyben
szokásos módon Városi TV, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi honlap.
Pályázati feltételek az alábbiak voltak:
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó 1.666.- Ft/m2 + ÁFA.
A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2011. április 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. áprilisi testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett kiinduló minimum bérleti díjat. A
bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A pályázónak vállalnia kell a jelen pillanatban még lakás üzlethelyiséggé történő átalakítását
és viselni annak költségeit. Az átalakítást legkésőbb 2011. augusztus 31-ig el kell végezni.
Az átalakítás költségei a bérleti díjba beszámításra kerülnek. A beszámításra kerülő
költségekről a beruházás megkezdése előtt külön megállapodás megkötése szükséges.
Eredménytelen pályázat esetén a Képviselő-testület új pályázatot írhat ki.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az üzletté alakítás feltételeiről a Műszaki irodával
a pályázatuk benyújtása előtt egyeztetni szíveskedjenek!
A lakás üzlethelyiséggé alakításának műszaki és építésügyi feltételeiről, a lakás
hasznosításáról szóló 2011. márciusi előterjesztésünkben részletesen tájékoztattuk a T.
Testületet!
A hirdetményben megadott határidőig pályázat nem érkezett.
A meghirdetést követően két személy érdeklődött az üzlethelyiség felől, akik közül egy
személyesen is megtekintette az átalakítandó lakást.
A helyszíni bejáráson a lakás átalakításának költségei mellett nagy hangsúlyt jelentett a
bérleti díj, mely magasnak véltek az elhelyezkedés függvényében. (1666.-Ft/m2/hó x 83 m2
= 138.278.-Ft/m2/hó + ÁFA = 172.848.-Ft/hó)
A Széll K. tér ugyanazon oldalán az Önkormányzati tulajdonú üzletek bérleti díja kb. nettó
1050.-Ft/m2/hó körül alakul. A távolabb és forgalmasabb részen, a Széll K .tér 21, sz .alatti
„Premier üzletház” bérleti díja nettó 1257.-Ft/m2/hó, továbbá a nemrég horgászboltként
működő üzlet bérleti díja nettó 1666.-Ft/m2/hó-ban lett megállapítva.
A testületi döntés és a pályázat kiírása továbbá az esetleges ajánlat megtételére rendelkezésre
álló idő mindössze két hét volt. Véleményünk szerint a mai piaci körülmények között egy
bérbeadás - ráadásul ilyen konstrukcióban - ritkán tud megvalósulni 2 hét leforgása alatt,
ezért javasolunk hosszabb határidőt megadni a pályázat benyújtási határidejére. Továbbá a
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sikeres pályázat szempontjából a bérleti díj mértéke is fontos szempont lehet, melynek
csökkentése is mérlegelendő.
Második variációként írtuk azt, hogy továbbra is önkormányzati bérlakásként legyen az
ingatlan hasznosítva, de álláspontunk szerint még egy esélyt kellene adni az üzlethelyiséggé
való átalakíttatásnak.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a kizárólagos tulajdonában
lévő Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás 83 m2
alapterületű komfortos lakást üzlethelyiség céljára, bérbeadásra a helyben szokásos
módon / Városi TV, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi honlap) meghirdeti.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó ……………….……………..Ft/hó +
ÁFA.
A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2011. június 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. júniusi testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb
ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel
történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett kiinduló
minimum bérleti díjat. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A pályázónak vállalnia kell a lakás üzlethelyiséggé történő átalakítását és viselni annak
költségeit. Az átalakítást legkésőbb 2011. október 31-ig el kell végezni.
Az átalakítás költségei a bérleti díjba beszámításra kerülnek. A beszámításra kerülő
költségekről a beruházás megkezdése előtt külön megállapodás megkötése szükséges.
Eredménytelen pályázat esetén a Képviselő-testület új pályázatot írhat ki.
Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az üzletté alakítás feltételeiről a
Műszaki irodával a pályázatuk benyújtása előtt egyeztetni szíveskedjenek!
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér
15. fszt. 1. szám alatti 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás 83 m2 alapterületű komfortos lakás üzletté
alakítását nem támogatja, azt továbbra is bérlakásként kell hasznosítani.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Műszaki Iroda, Fekete Tamás és Tófeji Zsolt
Szentgotthárd, 2011. április 18.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. április 27-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd, Május 1. u. 2. sz. alatti, 1578/2/A/14 hrsz-ú garázs bérbeadása
Tisztelt Képviselő-testület!
Dancsecs Balázs Szentgotthárd, József A. u. 29. sz. alatti lakos a mellékelt kérelemmel (1.sz.
melléklet) fordult az Önkormányzathoz, melyben kéri a T. Testület hozzájárulását a
Szentgotthárd, Május 1. u. 2. sz. alatti társasház udvarán lévő, szentgotthárdi 1578/2/A/14
hrsz-ú, 20 m2-es, jelenleg üresen álló garázs számára történő bérbe adásához.
A garázs bérleti díja: 7.340.-Ft/m2/hó, mely ÁFA mentes.
Lehetőség van a garázsingatlan bérbeadásra való meghirdethetésére is.
A garázs határozott vagy határozatlan időre is bérbe adható.
Javasoljuk határozatlan időre történő bérbeadás esetén 3 hónap felmondási idő kikötését.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szentgotthárd,
Május 1. u. 2. sz. alatti társasház udvarán lévő, szentgotthárdi 1578/2/A/14 hrsz-ú, 20 m2
alapterületű garázs Dancsecs Balázs (szül.: 1985.01.08. anyja neve: Bella Ágota)
Szentgotthárd, József A. u. 29. sz. alatti lakos részére történő bérbeadásához határozatlan
időre, 3 hónapos felmondási idővel.
Bérleti szerződés megkötése az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat közlése szerint.
Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre 2011. május 13.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető tanácsos, Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Május 1. u.
2. sz. alatti társasház udvarán lévő, 1578/2/A/14 hrsz-ú, 20 m2 alapterületű garázst bérbeadásra
meghirdeti havi 7.340.-Ft-ért, mely ÁFA mentes. Pályázat benyújtásának határideje: 2011.
május 13. A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.
Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. májusi testületi ülés.
Az ingatlan bérbeadásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
A hirdetményt a helyben szokásos módon kell közzétenni: Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap.
Határidő: a meghirdetésre azonnal, pályázatok elbírálása 2011. májusi testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2011. április 15.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
1.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. április 27-i ülésére.
Tárgy : Kocsis Rita helyiségigénye
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 78/2008. számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Szentgotthárd,
Kodály Z. u. 11 szám alatti 2398 hrsz-ú ingatlanon található, volt Óvoda épületének –
korábban Nagy Rudolf által bérelt 63 m2 alapterületű helyiséget - a Német Kisebbségi
Önkormányzat térítésmentesen használatba vegye. (Alaprajz 1. sz. melléklet)
A helyiséggel kapcsolatos összes rezsiköltség a Német Kisebbségi Önkormányzatot terhelte.
A helyiség önálló villany és gázmérővel rendelkezik, az ivóvíz mérése közös főmérőn
keresztül történik a volt Óvoda ivóvízével együtt.
A Német Kisebbségi Önkormányzat a helyiséget 2010. december 15-i nappal visszaadta.
Kocsis Rita gyógypedagógus, vizuális terapeuta, Szentgotthárd, Alkotmány u. 31/B. szám alatti
lakos a 2. sz. mellékletben található kérelemmel fordult a T. Testülethez, melyben kéri, hogy
a fent körülírt helyiséget közösségi célokra (részletesebben lásd 2. sz. melléklet)
térítésmentesen használatba vegye. A helyiségre vonatkozó rezsiköltségek fizetését vállalja.
Az ingatlankataszteri nyilvántartás szerint az ingatlan korlátozottan forgalomképes
vagyonkörbe tartozik.
Az alábbi ÖKT rendeletek szabályozzák a helyiségek bérbeadását:
Az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet szerint:
25. § A vagyon hasznosítása (használat, hasznosítási jog, társulás, értékpapír vásárlás)

1) A használat és a hasznosítási jog átadása történhet ingyenesen, illetve
ellenszolgáltatás mellett.
(2) A használat és a hasznosítási jog átadása történhet az adott vagyon koncessziós
szerződéssel való üzemeltetésével, használatra való átengedés használati
szerződéssel, bérleti szerződés, illetve haszonbérleti szerződéssel.
27. § Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának
használati, illetve hasznosítási jogát - a 8.§. (3) bekezdésben meghatározott
feltételek megtartása mellett - át lehet engedni:
koncessziós szerződéssel,
bérleti szerződéssel jogszabályban rögzített feltételek mellett a 28.§ (2) – 30.§
betartásával, illetve önkormányzati rendelet alapján.
A helyiségek bérletéről szóló többször módosított 15/1994. (V.19) ÖKT rendelet
20,§. (2) – (3) bekezdése alapján:
„(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a
helyiség jellege, rendeltetése vagy valamely jogszabályi előírás mást indokolt. A
pályázati felhívást és a feltételeket a Képviselő-testület teszi közzé, illetve a
beérkezett pályázatokat elbírálja.”

87

(3) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat
mellőzésével hasznosítható. A közérdek fennállását a jogszabály rendelkezése,
illetőleg a Képviselő-testület állapítja meg. A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb
szabályokat a pályázat mellőzésével bérbe adott helyiségek vonatkozásában is
alkalmazni kell.
A 20.§ (5) bekezdése kimondja: „A helyiség bérletére vonatkozó szerződés a
tevékenység jellegétől függően
- határozott /maximum 5 év/, vagy
- határozatlan időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozik.”
Az ingatlan másik részét használó Rábafüzesért Egyesület elnökét, Molnár Piroskát
megkerestük Kocsis Rita közösségi ház létrehozásának szándékáról. Az Elnök Asszony
elmondta, hogy támogatják ezen kezdeményezést, hisz egy olyan társadalmi rétegnek és olyan
időpontokban szervezne foglalkozásokat, akiknek ők az egyesület keretein belül nem nagyon
tudnának.
Az előzőekben leírt rendeletek alapján a Kodály Z. u. 11. sz. alatti helyiség Kocsis Rita részére
közérdekű helyiségigény kielégítése céljából térítésmentesen használatba akkor adható, ha a
közérdek fennállását a Képviselő - testület megállapítja.
A kismamáknak, várandósoknak, óvodás korú gyermekeknek szervezett tornát és jógát,
alkalomszerűen szervezett, nyelvtanulásra, kreatív tevékenységek folytatására irányuló
csoportos foglalkozásokat - amennyiben ezeket alkalomszerűen, és haszonszerzési cél nélkül
végzik a Képviselő – testület közérdekű tevékenységnek tekintheti.
A fentiek alapján javasoljuk, hogy a T. Testület a Kodály Z. u. 11. sz. alatt található – összesen
63 m2 területű - helyiségeket ingyenes használatra Kocsis Rita gyógypedagógus, vizuális
terapeuta, Szentgotthárd, Alkotmány u. 31/B. szám alatti lakos részére biztosítsa határozatlan
időtartamra, 1 hónap felmondási határidővel folyamatos, havi önkormányzati ellenőrzést
előírva a keletkező rezsiköltségek pontos fizetésére.
A Képviselő – testületi ülésig a városrészi önkormányzat véleményét is kikérjük.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kodály Z. u.
11. sz. alatti, 2398 hrsz-ú ingatlanon lévő épületben az 1. sz. mellékletben található mellékelt
alapraj szerint ferde vonalazással jelölt helyiségeket Közérdekű helyiségigény kielégítése
céljából „A” verzió: ingyenes „B” verzió: ………………-Ft/hó bérleti díjért használatra
Kocsis Rita gyógypedagógus, vizuális terapeuta, Szentgotthárd, Alkotmány u. 31/B. szám alatti
lakos részére biztosítja.
A helyiségekkel kapcsolatos összes rezsiköltség Kocsis Ritát terheli, mely költségek
befizetését havonta köteles igazolni a használatba adó felé. Amennyiben ezen költségek
befizetéséről szóló igazolás benyújtását elmulasztja, úgy az a használati Megállapodás azonnali
felmondását vonja maga után. A megkötendő használati megállapodás időtartama:
határozatlan, 1 hónap felmondási határidővel.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kodály Z. u.
11. sz. alatti, 2398 hrsz-ú ingatlanon lévő épületben az 1. sz. mellékletben található mellékelt
alapraj szerint ferde vonalazással jelölt helyiségeket Kocsis Rita gyógypedagógus, vizuális
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terapeuta, Szentgotthárd, Alkotmány u. 31/B. szám alatti lakos részére nem biztosítja.
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2011. április 15.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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Előterjesztés
A Képviselő – testület 2011. április 27-i ülésére SÜRGŐSSÉGGEL
Tárgy: Autóbuszpályaudvar
Tisztelt képviselő – testület!
A GYSEV Sopron – Szombathely – Szentgotthárd vasútvonal felújítása kapcsán felmerült már a
szentgotthárdi Hunyadi úton lévő autóbuszpályaudvatr áthelyezése a vasűtállomás mellé. Egyúttal a
területen parkolók kialakításai s lehetővé válna.
Módosítottuk erre tekintettel Szentgotthárd Város Szabályozási tervét is.
A vasútfelújítás első körében erre mégsem került sor. Most azonban lehetőség nyílnak ennek a
projektnek a megvalósítására. Ebben összefogna a Vasi Volán és a GYSEV és Szentgotthárd Város
Önkormányzata.
Az 1. számú melléklet szerinti levél tartalmazza a legfontosabb információkat.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának támogató nyilatkozatára van szükség.
Támogatásunkról többször biztosítottuk már ezt a projektet
262/2009. számú határozatunkkal:

262/2009. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NYDOP-2009-3.2.1/B keretében az
„Intermodális közlekedési rendszer fejlesztése a Szombathely-Szentgotthárd GYSEV vonalon” című
pályázat benyújtásához szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodást az Előterjesztés 2.
számú melléklete szerint elfogadja és felhatalmazza Viniczay Tibor polgármestert annak aláírására.
legutóbb a 95/2011. számú határozattal elfogadott Társadalmi – Gazdasági négy éves
programunkba is bekerült:

A vasúti közlekedésfejlesztés
A Szombathely-Körmend-Szentgotthárd vasútvonal GYSEV részére történő átadása óriási
fejlődést indukált a vasútvonal korszerűsítésében. Az alépítményi pályaszerkezet
korszerűsítése és a pályavillamosítás mellett elérjük, hogy a GYSEV és a VASI VOLÁN
partner legyen az állomás melletti terület átalakításában oly módon, hogy az autóbuszpályaudvar odaköltöztetése megoldható legyen. Ezzel egy helyre tudjuk koncentrálni a térségi
közlekedési végpontokat, felszabadítva a Kaszagyár melletti területet, ahol egy esztétikus,
modern belvárosi központ fog kialakulni.
Ismételten önkormányzatunk támogatását kérik.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete támogatja, hogy a szentgotthárdi
állomás fejlesztéséhez kapcsolódóan a Sopron-Szomabathely-Szentgotthárd vasútvonal
korszerűsítése keretében az autóbuszpályaudvar a vasútállomás melletti területre kerüljön
áthelyezésére, ezzel is megvalósuljon a személyközlekedési munkamegosztás optimalizálása a
közösségi közlekedésben. Szentgotthárd város Szerkezeti terve ezt a megoldást lehetővé teszi.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár gábor polgármester
Szentgotthárd 2011. április 21
Ellenjegyzés:

Huszár Gábor
Polgármester
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From: Pál László [mailto:lpal@gysev.hu]
Sent: Wednesday, April 20, 2011 7:29 PM
To: polgarmester@szentgotthard.hu
Subject: Intermodális fejlesztések Szentgotthardon
Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves Gábor!
A következő anyagot terjesztjük elő:
Szentgotthárd vasútállomás intermodális közlekedési rendszer fejlesztése:
A Vasi Volán társasággal és az Önkormányzattal közösen megvalósulhat az autóbusz-vonat közötti
intermodális kapcsolat.
A projekt keretében 10 állásos autóbusz-pályaudvar, 40 db P+R gk. parkoló, 100 B+R
kerékpártároló épülhet meg.
Az EKFS az első helyen megfogalmazott célként szerepelteti a „személyszállítás fejlesztését”.
Legfontosabbként írja le a: „személyközlekedési munkamegosztás optimalizálása a közösségi
közlekedés részarányának EU27 átlaga feletti megőrzésével”. Említi továbbá, hogy cél „a közösségi
közlekedési munkamegosztás hatékonyságának javítása a komodalitás biztosításával”, a „növekvő
mobilitás elérése a mobilitási esélyegyenlőség biztosítása mellett”, valamint a ” személyközlekedés
gazdasági fenntarthatóságának biztosítása racionális szervezéssel”.
A szentgotthárdi állomás feljesztése kapcsolódik a 2010-ben átadott Sopron-SzomabathelySzentgotthárd vasútvonal korszerűsítéséhez, az önkormányzat a fejlesztést támogatja, kedvező
döntés esetén az előkészítő munkák 2011-ben már megindulhatnak.
A szükséges forrás 180 mFt.
Üdv: Pál László
GySEV Vezérképviselet
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő – testület 2011. április 27-i ülésére
Tárgy: Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) létrehozása

Tisztelt Képviselő – testület!
Az Új Széchenyi Terv pályázati felhívása szerint: „A Turisztikai desztináció menedzsment
(TDM) rendszer kialakítása a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia egyik pillére. A TDM
rendszer célja a turizmus versenyképességének növelése, a desztináció turisztikai
teljesítményének fokozása, a látogatók megelégedettségének emelése, a turisták
desztinációhoz köthető információkkal való ellátottságának javítása, a turizmusban szereplők
naprakész üzleti információkkal történő ellátásának biztosítása.
A TDM szervezetek három szintje kell, hogy egymásra épüljön: helyi, térségi és regionális.
Míg a helyi szervezetek a helyi turisztikai szereplők együttműködésére épülnek, a felsőbb
szintek elsősorban az alatta levő szint TDM szervezeteinek együttműködéséből állnak össze.
A TDM feladatok teljes struktúrán belüli, szintek közötti megosztása a hatékonyságra és az
adott szervezeti szinten történő optimális ellátásra tekintettel (méretgazdaságosság, szakmai
ismertek stb.) áll össze.
A pályázat célja egyrészt a TDM szervezetek kialakítása, fejlesztése, működési feltételeinek
megteremtése, másrészt a szervezetek által ellátandó TDM szakmai feladatok támogatása. A
pályázat eredményeként olyan szervezetek jönnek létre, amelyek összefogják a desztináció
turizmusban érdekelt szereplőit, illetve komplex tevékenységükkel egyaránt elősegítik a
helyben élők életminőségének javítását és a turisták pozitív élményeinek kialakítását.”
****
A Balaton Integrációs Kht. által kezdeményezett a „Fenntartható Balatoni turizmus helyi
együttműködésre épülő, gazdasági-, társadalmi modelljének megvalósítása” projekt
keretében eredményesen működő TDM szervezetek tapasztalatai alapján került kidolgozásra
a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezeti Modell.
A modell célja a TDM szervezetek gyors, hatékony kialakításának és fenntartható
működésüknek támogatása.
Milyen előnyöket nyújthat a TDM szervezeti modell a vállalkozó tagok számára:
1. A szervezeteket turisztikai szolgáltatók, vállalkozók és az önkormányzat kölcsönös
előnyök alapján közösen hozzák létre a térség turizmusának fejlesztése érdekében;
maguk határozzák meg céljaikat, működésük formáját, döntenek a fontos
kérdésekben;
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2. A többszintű modell „alulról” építkező, ezzel biztosított, hogy a turisztikai szolgáltatók
/ tagok érdekeit a modell összes szintje képviselje;
3. A turisztikai szolgáltatók/tagok érdekeiket egységesen képviselik a helyi
önkormányzatnál (aki szintén tag) és további szinteken is, ugyanakkor ezen érdekek
egyúttal a közösség érdekei is;
4. Minden tag részt vehet/vesz a térséget átfogó közösségi fejlesztések
javaslattételében, új turisztikai termékek kialakításában, azokról szóló döntésekben,
megvalósításban;
5. Minden tag adatai szerepelnek egy közös adatbázisban, mely alapját képezi a
szervezet által működtetett önálló portállal rendelkező informatikai TDM
rendszernek, amelyben minden tag az igényeinek megfelelő szintű kiépítettségben
szerepeltetheti az adatait, illetve használhatja a rendszer nyújtotta szolgáltatásokat;
6. Minden tag szerepel(het) a közös marketing megjelenésekben, s a közös arculat
kialakításnak és megjelenésnek köszönhetően vonzóbbá teszi a települést, térséget,
ezáltal növeli a tagok forgalmát;
7. A modell folyamatosan nyitott új turisztikai szolgáltatók befogadására, ezáltal
nagyobb turisztikai potenciált képvisel a település vagy térség;
8. Lehetőséget teremt azon települések összefogására, bekapcsolódására is, ahol a
turisztikai szolgáltatók száma kevés ahhoz, hogy önállóan fenn tudjon tartani egy
szervezetet;
9. A szervezetek általános működési költsége arányos a szervezet méretével, valamint
az általános tagi szolgáltatásokon felül biztosított egyéb konkrét programok,
marketing termékek költségeihez csak az járul hozzá, aki érdekelt annak várható
eredményeiben;
10. A turisztikai vállalkozó pénzét (tagdíját) a település kiegészíti a szervezetben, ezáltal

„visszakerül hozzá az adója egy része”, amellyel nagymértékben megnövel(het)i saját
marketingre fordítható keretét;
11. A TDM szervezet által egy kompetencia központ jön létre, amelyben a tagok a

tagdíjukkal olyan szaktudást vásárolnak, amellyel önállóan nem rendelkeznek;
12. A turisztikai szolgáltató tag szolgáltatása a TDM szervezetben kiegészül a többi tag

szolgáltatásával, azaz a település/térség gyakorlatilag egy „nagy szolgáltató (élmény)
centrummá változik”, amelynek komplex szolgáltatásait könnyebb értékesíteni;
13. A tagok a TDM szervezet számára kiépített informatikai rendszerből folyamatos
naprakész statisztikákat kapnak, amely a tervezéshez alapvető fontosságú, s a tagok
tudatos termékfejlesztését is elősegíti.
Milyen előnyöket nyújthat a TDM szervezeti modell az önkormányzati tagok számára:
1. Az önkormányzat megfelelő kompetencia szintre delegálhatja a turisztikai
marketingben vállalt feladatait, egyúttal „megszabadul” annak felelősségétől;
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2. Az önkormányzat egyenrangú tagként részt vesz a helyi turisztikai döntésekben,
tehát „beleszólása” és rálátása változatlanul megmarad az eseményekre, de a piaci és
közösségi érdekek érvényesülhetnek a döntésekben a „közigazgatási
szükségszerűség” helyett;
3. Az önkormányzat számára a feladat megfelelő szintre delegálása – hosszabb távon –
pénzügyi megtakarítást jelent, hiszen a TDM szervezet létrejöttét követően nem neki
kell a Tourinform iroda működését finanszírozni. (Igaz, kezdetben jelentősebb
tagdíjjal kell hozzájárulnia a kompetencia központ működésének „beindításához”.);
4. Az önkormányzat aktív szerepvállalásával támogatja az összes érintett vállalkozást,
ezáltal erősödik a támogatottsága, javulhat működésének megítélése;
5. Hatékony TDM szervezet működése révén növekszik a turisztikai szolgáltatók
forgalma, ezáltal az önkormányzat adóbevétele is;
6. Hatékonyabban tudja támogatni a helyi vállalkozásokat a turisztikai fejlesztésekre
fordított eszközeivel.

A Tisztelt Képviselő-testület elvi elhatározása szükséges ahhoz, hogy Önkormányzatunk a
fenti feladatokhoz szervezéséhez nekilásson, eleget tegyen azon feltételeknek, amelyek a
pályázat előkészítéséhez elengedhetetlenek. Konkrétabb lépések meghatározása egy
következő testületi ülésen lehetséges.

Határozati Javaslat

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a polgármester a város idegenforgalomban érdekelt vállalkozásaival,
szolgáltatóival együttműködési megállapodást készítsen elő annak érdekében, hogy
a felek közösen készítsenek elő pályázatot egy helyi Turisztikai Desztináció
Menedzsment létrehozására nyújtott támogatásra.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kelt Szentgotthárdon, 2011. április 20. napján

Reisinger Richárd
alpolgármester
Ellenjegyzés:
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BESZÁMOLÓ

a képviselő-testület 2011. április 27-i ülésére
Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.
Tisztelt Képviselő-testület!
A testület éves munkaterveiben mindig április az a hónap, amikor napirendre
tűzzük a közrendről és közbiztonságról szóló beszámolókat.
Ez része „a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás”-nak ami a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdése szerint a
települési önkormányzat feladata.
Értelemsz0 erűen ilyenkor mindig az előző év eseményeiről szól.
Az éves
beszámolót mindig úgy készítjük el, hogy abban tárgyaljuk a közbiztonsági
feladatok
ellátásában részt vevő alábbi szervezetek beszámolóját:
- Szentgotthárdi Rendőrőrs (1. sz. melléklet),
- Közterület-felügyelet (2. sz. melléklet)
- Polgármesteri Hivatal szabálysértési hatósága (3. sz. melléklet),
- Polgárőr Egyesület Szentgotthárd (4. sz. melléklet),
- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári Védelmi
Kirendeltség (5. sz.
melléklet),
- Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány (6. sz. melléklet),
- Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete (7. sz. melléklet).
Ezen beszámoló keretében valósul meg a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
tv. 8.§ (4)
bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése, mely szerint a rendőrkapitány
személyesen
vagy képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi
területén működő
települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának
helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról.
A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrs
beszámolójából megállapítható, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma
az egy évvel ezelőttihez képest növekedett. A bűncselekmények száma azonban
nem atz egyedüli mutatója annak az egyébként fontos kérdésnek, hogy a
közbiz6tonság jó vagy nem jó. A mellékletben látható számsorokon érdemes
elgondolkodni.
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Vajon sok-e 220 ismertté vált bűncselekmény egy ekkora városban?
A bűncselekményeket 64 elkövető követte el. Közülük három a fiatalkorú és
nincsen gyermekkorú.
A városban nem történt sem rablás, sem emberölés, de még ezek kísérlete sem, csökkent a betöréses lopások száma.
Ugyanakkor emelkedett a garázdaságok, testi sértések és a kábítószerrel való
visszaélések száma.
A vagyon elleni bűncselekmények szám a legnagyobb, közülük is a lopásoké és
még ezen belül is az alkalmi és a gépjárműből történő lopások száma
emelkedett. Az előző évhez képest több bűncselekményt követtek el időskorú
személyek sérelmére is.
A következő nagyobb bűncselekményszámot a Közrend és köznyugalom ellen
elkövetett bűncselekmények adják (pl. garázdaság), melynek száma
jelentősebben emelkedett. Sajnos az emelkedésnek nem az az oka, hogy több a
rendőrjárőr az utcákon és így több elkövetőt találnak meg, mivel inkább
csökkent a rendőrjárőrök által a közterületen töltött idő. E bűncselekmények
számának a növekedése inkább a társadalom tagjaiban meglévő és növekvő
feszültségeknek tudható be.
A harmadik leginkább emelkedő bűncselekményi kör a kábítószerrel való
visszaélés. E bűncselekmények száma nő, a kábítószert terjesztők száma
nagyobb, módszereik finomodnak – viszont az ellene való fellépés is
hatékonyabbá és eredményesebbé vált
A közlekedési helyzetnél kismértékű romlás van a balesetek számát tekintve,
viszont halálos baleset 2010-ben nem történt. Ezek a számaink az Európai Unió
által az ún. „Fehér Könyv”-ben meghatározott baleseti irányszámnál kisebbek.
Közbiztonsági területen annak ellenére, hogy az idegenforgalom 2010-ben
jelentős volt, ennek ellenére az idegenforgalmi szempontból kiemelt területnek
minősülő
Hársas tónál, valamint a bevásárló turizmus tekintetében
Szentgotthárd város belső központi területe, nem váltak jellemzővé az
erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények. Ezeken a területeken viszont
rendszeres volt a járőrözés, a rendőri ellenőrzés.
Mindezek után azt mondhatjuk, hogy a közrend, közbiztonság szempontjából
Szentgotthárdon még mindig jobb a helyzetben a Magyarországon tapasztalható
átlagnál.
Közterület - felügyelet
A közrend és közbiztonság feladatainak ellátásából Szentgotthárd Város
Önkormányzata azzal is kiveszi részét, hogy Közterület – felügyeletet működtet.
Nagy hangsúlyt a közterületeken való jelenlétre fektetünk, hiszen sokszor az is
segít, hogy a felügyelők megjelennek illetve, hogy rendszeres felbukkanásukra
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lehet számítani. A statisztikai számok nem adják vissza azt sem, ahogy egy
közterületen látható nem kívánatos jelenséget, beidegződött rossz szokást, rossz
gyakorlatot lépésről lépésre felszámolnak. De munkájuk eredményeképpen rend
lesz az adott területen.
Ahol a leggyakrabban figyelmeztetnek is és bírságolnak is, az a közúti
közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, a parkrongálás, a közterületen
kommunális és szilárd hulladék lerakása, a veszélyeztetés kutyával
szabálysértése, de ők jelzik a legtöbbször a közlekedési táblák megrongálódását,
ellopását illetve a közlekedésbiztonság érdekében az úthibákat is időben
jelentik. Részüket 2010-ben is kivették az idegenforgalmi szempontból
frekventált helyeink biztonságossá tételében. (pl. nyári időszakban szinte
minden este megjelentek a Hársas – tónál, a Várkertben, a fürdő környékén.
Szabálysértési hatósági munka
2008. évtől 2010. 12. 31-ig terjedő intervallumban a szabálysértési ügyek
statisztikai adatai.
Szabálysértés
2008. 2009. 2010
Feljelentések
72
121
75
Feljelentettekből fiatalkorú 3
3
1
Megszüntetés
Figyelmeztetés
Pénzbírság

23
13
24

24
21
49

20
10
22

Sajnos a szabálysértések száma nem azért csökkent 2010-ben, mert megjavult
Szentgotthárd, hanem például azért, mert a jegyzői hatáskörbe tartozó
szabálysértések közül a leggyakrabban előforduló szabálysértések - a tulajdon
elleni szabálysértések - 2010. augusztus 19-től a közbiztonság szigorítása
céljából az elzárással is büntethető szabálysértések közé emelte és így ezek
átkerültek a bíróság hatáskörébe.
Polgárőrség
fő tevékenysége a bűnmegelőzési tevékenység erősítése. Ezt 2010-ben is
elsősorban járőrözéssel – figyelőszolgálattal oldották meg. A 27 fős egyesületi
tagság 1434 órában jelölte meg az év során járőrözéssel töltött időt. Ebből 882
órát a rendőrjárőrökkel közösen voltak munkában – ezen a területen jelentős a
növekedés. Az egyesület jelen van, feladatokkal megbízható, „hadra fogható” és
így segítette a közrend – közbiztonság ügyét 2010-ben is.
A Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltség
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A Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltségen 2010. évben személyi változás
nem történt, 2009. szeptember 1. óta a szentgotthárdi iroda főelőadói helye
betöltetlen, így az iroda feladatainak ellátása a kirendeltségre hárul. Ez nem
segíti a közrend és közbiztonság ellátásának azt a részét, amit ez a szervezet fed
le. Jó lett volna itt előrelépni, hiszen ha történik egy váratlan esemény, akkor
egyáltalán nem mindegy, hogy az illetékes szakembert ki kell csak hívni az
irodából és azonnal képes intézkedni, vagy telefonálni kell Körmendre és onnan
tud valaki elindulni. Jó lenne nem bevárni azt az eseményt, amikor a
lehetségesnél nagyobb kár emiatt a hiányosság miatt következik be.
Egyébként a Kirendeltség 2010-ben rendben ellátta a feladatot – szerencsére
különösen nagy esemény nem történt.
.
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi
Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsének a 2010. évi munkájáról
szóló beszámolóját elfogadja.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vám- és
Pénzügyőri
Hivatal Szombathely, az önkormányzati szabálysértési hatóság, a Polgármesteri
Hivatal
Szentgotthárd közterület-felügyelete, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltség, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd, a
Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány és Szentgotthárd Város
Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének
beszámolóját
a
2010.
évi
közrend-közbiztonsági
tevékenységükről elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd 2011. április 20.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. április 27-i ülésére
Tárgy: Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.
A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai Szentgotthárdon.
Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen napirend keretében együtt tárgyaljuk a 2003-as, azóta többször felülvizsgált
közbiztonsági koncepciónk aktualizálását és városunkban a kábítószer-fogyasztás helyzetét,
ebben a sorrendben.

I.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója
Az első Koncepciót 2003 októberében fogadta el a Képviselő-testület. 2005 szeptemberében
került sor az első felülvizsgálatra, ekkor a 254/2005. számú Képviselő-testületi határozatban
döntés született arról, hogy a Koncepciót kétévente felülvizsgáljuk és a szükséghez képest
aktualizáljuk. Ez 2007 októberében, majd 2009 áprilisában meg is történt, s most ismét
aktuálissá vált.
Az 1. mellékletben található a Koncepció szövege. Dőlten, zölden szedtük az új részeket,
zölden, áthúzva olvasható a régi, már nem aktuális, vagy azóta másképpen megfogalmazott
tartalom. Az aktualizálásnál figyelembe vettük a bűnmegelőzés, közbiztonság területén
városunkban ténykedő szervezetek beszámolóit is.
A mellékletben részletezett változásokkal javasoljuk elfogadni Szentgotthárd Város
Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját.

II.
A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai
A 161/2004. sz. Képviselő-testületi határozat 4. pontja alapján önkormányzatunk a kábítószerfogyasztás helyzetét folyamatosan figyelemmel kíséri, és évente egyszer valamennyi oktatási
intézménynek (az óvoda és az alapfokú művészetoktatási intézményegység kivételével), a
Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek és a Rendelőintézetnek be kell számolnia a
tapasztalatairól. Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának
ugyancsak évente meg kell vizsgálnia a kábítószer-elleni fellépés tapasztalatait, és azokról be
kell számolnia a képviselő-testületnek. Az Ifjúsági Cselekvési Tervünk vonatkozó
rendelkezése is kimondja, hogy az önkormányzat képviselő–testülete évente foglalkozik a
kábítószerhelyzettel.
Az általunk kérdőívvel megkeresett intézmények, szervezetek válaszai az alábbiakban
olvashatók. A kérdőív kitöltőinek ezúton is köszönjük a beszámoló elkészítéséhez nyújtott
segítségüket!
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III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
Az iskola falai között kábítószerrel kapcsolatos ügy nem merült fel, viszont a védőnőn
keresztül értesültek arról, hogy 7 esetben küldtek el ott tanulókat „elterelő” foglalkozásokra,
egy alkalommal pedig szülő értesítette a szakképzőt, hogy házkutatást tartottak otthonukban.
Van, akiket szórakozóhelyen szűrtek ki, s volt, akiket otthon kerestek fel a rendőrök.
A prevenció, felvilágosítás körében egy pályázat keretén belül folyamatos Csendes Éva
Életvezetési ismeretek című programja minden 9. évfolyamos osztályban, 5-5 órában. A
Körmendi Rendőrkapitányság tartott előadásokat a drog veszélyeiről a 9-10. évfolyamokon a
2010/2011. tanév II. és a 2011/2012. tanév I. félévében. Idén áprilisban pedig a dohányzás
ártalmairól tekinthetnek meg a 9-10. évfolyamosok egy kiállítást, melynek anyagait az
ÁNTSZ hozza.
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI)
Az elmúlt évben sem volt kábítószerrel kapcsolatos ügy az iskolában, illetve tanulóik
kapcsán, ami a rendszeres felvilágosító tevékenységnek is köszönhető.
Az osztályfőnöki órák helyi tanterveinek része a kábítószerekkel és a prevencióval
kapcsolatos felvilágosítás. Rendszeresen szerveznek egészségnevelési vetélkedőket, ahol
szintén előkerül a drogprevenció. A SZOI-ban évek óta nagyon jól működik a DADAprogram egy vagy két osztály részvételével. A foglalkozásokat szakképzett rendőr tartja. Az
órákon szó van a gyerekek társas kapcsolatairól, a média káros hatásairól,
szenvedélybetegségekről, bűnmegelőzésről. A gyerekek szívesen fogadják a változatos, jó
hangulatú órákat. Őszintén, aktívan bekapcsolódnak a munkába.
A gimnázium és a Széchenyi tagintézmény már több alkalommal közösen pályázott és nyert a
korábbi OKM kábítószer-prevenciós tevékenységek támogatására kiírt pályázatán. A tavaly
elnyert 900.000,- Ft nagy részét továbbképzésekre és felvilágosító tevékenységekre
fordíthatják. E pályázat keretében tavaly ősszel egy felmérés is készült az 5-6., valamint a 910. évfolyamosok körében. A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben 2010
novemberben 263 fő 5-től 10. évfolyamos tanuló (140 fiú, 123 leány) töltötte ki az attitűd
tesztet, melynek eredményét az alábbiakban foglaljuk össze (ld. még a jelen előterjesztés 2.
mellékletét):
Az egészségfejlesztési kérdőíves felmérés (Attitűd teszt) eredményei:
A tesz eredménye alapján a drogokról az információkat az alsóbb évfolyamokon
elsősorban a családtól és a barátoktól kapják, feljebb haladva első helyre kerülnek a
barátok, tanárok és a külső szakemberek. A diákok többsége úgy ítéli meg, hogy sokat
tud a drogokról, de még nem eleget. Magas azoknak a tanulóknak a száma, akik úgy
ítélik meg, hogy a kábítószer fogyasztók „rosszul oldják meg a problémát”, közel 30 %
sajnálja őket, és szerintük segíteni kellene nekik. Ez az empátia a lányoknál volt inkább
jellemző. Magas volt azoknak a száma, akik úgy gondolják, „azt csinálnak, amit
akarnak”. A megkérdezettek több mint 70 %-a határozottan elutasítaná az illegális
drogot. Az egészségfejlesztés területén az iskola megfelelő szerepet tölt be, hiszen a
drogokkal kapcsolatos tudásukat nagy részben itt kapták. Kedvezőnek tekinthető a
többségüknél elutasító attitűd a dohányzással szemben, az alkoholfogyasztásnál az
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elutasító magatartás már kisebb arányban szerepel. A kábítószert jelentős többségük
elutasítja, és fogyasztását nem tekintik helyes választásnak.
Rendelőintézet Szentgotthárd
Az elmúlt 12 hónapban 1 fő szentgotthárdi kábítószer-élvező került a Rendelőintézet
látókörébe. Ez a szám a korábbi időszakban mért számokhoz képest nem változott. A
drogfogyasztás miatt egészségügyi ellátást szentgotthárdi nem vesz igénybe.
A drogfogyasztás miatti ellátásra, rehabilitációra addiktológiai alapellátás keretében
pszichiátriai szakrendeléseken és gondozókban van lehetőség. Legközelebb Szombathelyen
van addiktológiai rendelés pszichológussal.
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
A Pannon Kapu az alábbi prevenciós célú rendezvényekkel igyekezett elősegíteni a
kábítószer-fogyasztás elleni küzdelmet Szentgotthárdon:
- Drog Art Színpad: Válaszd az életet, avagy a drog chat című rendezvény a Színházban 2010.
március 25-én;
- Szentgotthárdi Ifjúsági Nap (ennek keretében is volt drogprevenciós program) 2010. június
5-én a Színházban;
- Hopplá Könnyűzenei Fesztiválon a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya drogtáska bemutatója, valamint problémákkal fordulhattak az érdeklődők a
szakemberekhez 2010. július 17-én a Várkertben.
Az Egyesület véleménye szerint magas ma Szentgotthárdon a drogfogyasztással kapcsolatos
problémák száma, a drog jelenléte a szentgotthárdi fiatalok körében növekszik.
Az idén a témában az alábbi programokat tervezik:
- Drog Art Színpad: GINA c. előadása 2011. május végén a Színház aulájában;
- Szentgotthárdi Ifjúsági Nap 2011. június 4-én a Színházban és környékén.
Rendőrőrs Szentgotthárd
A rendőrség az elmúlt évben hatékonyan lépett fel a visszaélés kábítószerrel
bűncselekmények elkövetőivel, különösen a kábítószer termesztők, illetve a terjesztőkkel
szemben. Sajnos emelkedett a kábítószer visszaélések elkövetése.
A Rendőrség közbiztonsági beszámolójából kiderül, hogy 2010. évben 3 fő fiatalkorú
elkövető volt, akik visszaélést kábítószerrel és garázdaságot követtek el. Esetükben az
elkövetés oksági tényezői a rossz baráti környezet, a befolyásolhatóság, valamint a
cselekmény társadalomellenességének a fel nem ismerése volt.
Mit lehetne még tenni?
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Az általunk kiküldött kérdőívekre adott válaszok szerint az alábbi intézkedésekre lenne még
szükség a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem során az önkormányzat részéről:
1. Minél több fiataloknak szóló, a szabadidő értelmes eltöltésére szolgáló program (kultúra).
2. Lelki erősítést szolgáló csoportok létrehozása, működtetése (egészségügy).
3. A disco-k és néhány szórakozóhely fokozott ellenőriztetése, ellenőrzése.
4. Közösségi addiktológiai ellátás, a közösségi pszichiátriai ellátáshoz hasonló felépítésben.
5. Olyan prevenciós előadások, intézkedések, melyek interaktív és meghökkentő formában
hívják fel a fiatalok figyelmét a tiltott szerek káros hatásaira.
Koncepciók, cselekvési terv:
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciónk szerint a Családsegítő Koordinációs
Bizottságban az eddigi gyakorlatnak megfelelően folytatni kell az iskoláskorúak, fiatalkorúak
problémáinak folyamatos figyelemmel kísérését, a bűnnel, bűnözéssel, kábítószerezéssel
kapcsolatos jelenségek feltárását és jelzését, a problémák megoldására javaslat kidolgozását, a
problémás egyedi esetek megtárgyalását.
Az Ifjúsági Koncepciónk megfogalmazása szerint esélyt kell teremteni arra, hogy a fiatalok
képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására.
Ennek konkretizálására az Ifjúsági Cselekvési Tervünk kimondja: „Szükség van olyan városi
programokra, melyeken nagy hangsúlyt kap a drogmegelőzés.”
Az Ifjúsági Cselekvési Terv szerint is szükség van rendezvényekre, filmek vetítésére, amelyek
ezzel a problémakörrel foglalkoznak – ehhez szervezett filmvetítések, vetítéssorozatok is
kellenek.
Az Ifjúsági Cselekvési Terv szerint megfontolandó a későbbiek során egy ún. drogstratégia
elkészítése. A drogkérdést az önkormányzat képviselő-testülete évente napirendjére tűzi,
ennek előkészítésében a Polgármesteri Hivatal éppen úgy, mint az érintet intézmények és
szakemberek részt vesznek, így a probléma szem előtt van. Ha a helyzet romlik, sor kerülhet
egy drogprevenciós stratégia megfogalmazására. Ugyanakkor a biztonságos szórakozóhelyek
kérdése felveti az önkormányzat, a rendőrség és a többi ellenőrzésre illetékes hatóság
folyamatos közös fellépésének szükségességét.
Az értelmes szabadidős elfoglaltság biztosítása a fiataloknak egy másik irány, melyet részben
meg kellene teremteni, részben meg kellene tartani. Komoly lépések történtek ebben az
ügyben az elmúlt időszakban – gondolhatunk itt az ifjúsági park, az ifjúsági klub (FIKUSZ)
megteremtésére, korszerű mozi megtartására, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület
programjaival a fiatal korosztályt is erőteljesen megcélzó működésére – az értelmes fiatal élet
feltételeinek biztosítására. Szentgotthárd önkormányzata ebben nagyon sokat tett. Kár, hogy
ezeket a lehetőségeket a fiataloknak csak egy kis része veszi igénybe.
A kérdőívek alapján elkészített beszámolókat a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság is
megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.
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Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciójának felülvizsgálatát és
aktualizálását az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A kábítószer-fogyasztás
elleni fellépés tapasztalatai Szentgotthárdon” című beszámolót, benne a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium, a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény, a Rendelőintézet
Szentgotthárd és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület beszámolóját megismerte és
tudomásul veszi. Kéri a beszámoló elkészítésében részt vett intézményeket, szervezeteket,
hogy a drogprevenciót hatékony közreműködésükkel a jövőben is segítsék.
Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Szentgotthárd, 2011. április 14.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. melléklet

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI
KONCEPCIÓJA

2011. április 27.
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BEVEZETŐ
Szentgotthárd Vas megye egyik legbékésebb kisvárosa, az Őrség kapuja, a Vend-vidék
központja, valamint kapu Ausztria felé, de a határ közelsége, illetve a kultúra – és reméljük,
hogy egyre inkább a gazdaság – szempontjából Szlovénia felé is.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése kimondja,
hogy a helyi önkormányzat feladata a gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól.
Szentgotthárd Város Önkormányzata ezért szoros kapcsolatot alakított ki mindazon
szervekkel és szervezetekkel, melyek a bűnmegelőzés és a közbiztonság területén szerepet
vállalnak városunkban.
A közrend és közbiztonság fenntartása és a bűnmegelőzés egy városban rendkívül összetett
dolog, nem pusztán rendőrségi feladat. Például a Polgármesteri Hivatalon belül is vannak
közrend-közbiztonsági feladatok, hiszen az itt elbírált szabálysértések, az Okmányirodánál
folyó gépjármű-igazgatással kapcsolatos ügyek közvetlenül a közrend-közbiztonság
kérdéskörébe tartoznak, az üzletek működtetésére, működési engedélyek kiadása pedig
közvetve jelenthet közrend-közbiztonsági kérdést.
A Szentgotthárdi Rendőrőrs, a területünkön is illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a
területünkön illetékes Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári
Védelmi Kirendeltsége az állam szervei, jogszabályok pontosan körülírják a feladataikat.
Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala közrend-közbiztonságot érintő hatósági
feladatainak ellátása során törvényekkel jól körülhatárolt módon végzi el a feladatait. Jelen
van a közrend-közbiztonság területén a civil szféra is a Polgárőr Egyesület és az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület formájában. Adott olyan szervezet is, melynek a feladata a finanszírozás és
a maga eszközeivel mindent megtesz a célok elérése végett: a Szentgotthárd Város
Közbiztonságáért Közalapítvány, valamint az International Police Assotiation (IPA)
Magyarországi Szekciójának Területi Csoportja. A közlekedés-biztonság terén Szentgotthárd
Város Balesetmegelőzési Bizottsága ténykedik. A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok
koordinálására pedig 2003-ban létrehoztuk Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és
Közbiztonsági Bizottságát, mely azóta is folyamatosan működik.
Azért, hogy Szentgotthárd város polgárai és az idelátogató vendégeink a jövőben is
biztonságban érezhessék magukat, hogy ne váljanak bűncselekmények elkövetőivé, vagy
áldozataivá, az Önkormányzat az Országos Bűnmegelőzési Program és a Vas Megye
Biztonságáért koncepció és programtervezet ajánlásainak figyelembevételével szükségesnek
látta a helyi bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció kidolgozását. Ezt 2003-ban el is
végezte, s a képviselő-testület az októberi ülésén elfogadta a koncepciót. Jelen koncepció
ennek a dokumentumnak az azóta többször felülvizsgált és aktualizált változata.
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I.
SZENTGOTTHÁRD SZOCIOMETRIAI LEÍRÁSA,
TELEPÜLÉSSZERKEZETÉNEK SAJÁTOSSÁGAI,
A TELEPÜLÉS ÉLETÉNEK A BŰNMERGELŐZÉS ÉS
A KÖZBIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS ELEMEI

1.)
Kimutatás 2011. év (2010. december 31-i állapot)
Szentgotthárd lakosságának korcsoport szerinti megoszlásáról

Korcsoport
0-14 éves
15-18 éves
19-60 éves
61- éves
Összesen

férfi
558
170
2762
795
4285

létszám
nő
összesen
542
1100
171
341
2609
5371
1164
1959
4486
8771

Szentgotthárd Város lakosságának száma összesen: 8891 8771
2005
8961
2006
8969
2007
8939
2008
8898
2009
8891
2010
8836
2011
8771
A lakosság száma csökkenő tendenciát mutat.

Szentgotthárd legnagyobb foglalkoztatója az OPEL, második legnagyobb munkaadója pedig
az Önkormányzat. Rajtuk kívül nagyobb létszámot foglalkoztatók – és így a lakosság
foglalkoztatási helyzetét meghatározók – az ipari egységek. Ebből is következik, hogy a város
lakosságának jelentősebb része az iparban dolgozik.
Tekintettel arra, hogy az itt működő üzemek nemcsak Szentgotthárdról foglalkoztatnak
embereket, jelentős létszám ingázik Szentgotthárdra napi rendszerességgel. Számuk
becsléseink szerint nagyobb, mint a Szentgotthárdról más településekre ingázók létszáma.
Ugyancsak jelentős létszámot tesz ki a Szentgotthárdon működő két középiskolába más
településekről bejáró tanulók száma.
2.) A településszerkezet építészeti sajátosságai (családi házas - lakótelepi jellegű részek
aránya, lakásszám).
Sajátos és ebben az anyagban szót érdemel Szentgotthárd településszerkezete, amiben szinte
minden települési típus jegyei megtalálhatók: van sűrűn beépített városközpont emeletes
épületekkel és üzletekkel; van lakótelep társasházakkal és szövetkezeti lakásokkal; van
családi házas, kertvárosi jellegű övezet és vannak Szentgotthárdhoz csatolt településrészek
falusias jellegű beépítettséggel, illetve szórt beépítéssel. Ez azt jelenti, hogy a bűnmegelőzési
feladatokat ellátóknak minden, a település beépítettségéhez kapcsolódóan felmerülő
problémák megoldására fel kell készülniük.
3.) Az egyes napszakokban rendszeresen otthon tartózkodók száma és aránya a
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településszerkezeti (építészeti) egységeken.
A lakosság korösszetételéből, a foglalkoztatottság jellemző adataiból és a
településszerkezet jellegzetességeiből kiindulva érdekes kérdéseket vet fel Szentgotthárd
bűnügyi helyzete az egyes napszakokra vetítve. Elkészíthető a város napszakokra bontott
bűnmegelőzési térképe, ami azután figyelembe vehető a bűnmegelőzés szempontjából.
-- Reggel, a hajnali óráktól kezdődően, amikor indul a munka, mindenki nagyjából egy
időben, a munkaidő kezdete előtti percekben a munkahelyére igyekszik. Ezekben az órákban
elsősorban a közlekedés-rendészet kapcsán merülhetnek fel feladatok a város központi
részeihez, illetve az üzemekhez vezető utakon.
-- A munkaidő kezdetétől, tehát a reggeli óráktól vannak olyan városrészek, melyek szinte
teljesen kiürülnek. Figyelemre méltó ilyenkor a kethelyi mezőben lévő családi házas,
kertvárosias rész, ahol az ott lakók többsége munkába jár, így tehát reggel szinte minden
családi házból elmennek otthonról, és csak délután térnek haza. A város ezen részén a
vagyontárgyak, a házak magukra maradnak, jó esetben néhány gyermekével GYES-en lévő
kismama marad az egész telepen. Hasonló a helyzet az aktív korú lakosság lakta
tömbházakban, illetve sorházakban, továbbá a családi házas beépítettségű utcákban.
-- Délelőttre benépesül a városközpont, ahol idegenek és helyiek nagyobb számban fordulnak
meg, bűnmegelőzés szempontjából ugyancsak a nem kellően őrzött vagyontárgyak
jelenthetnek csábítást a bűnelkövetésre indíttatást érzőknek.
-- Napközben ugyancsak figyelemre méltók lehetnek a főleg az idősek, különösen pedig az
egyedül élő idős emberek lakta városrészek, ahol egy-egy, magát pl. „házaló kereskedőnek”
mondó, bűnelkövetésre spekuláló személy jelenhet meg és juthat be különféle ürügyekkel a
házakba, nézhet körül és választhatja ki az ellopni szándékozott értékeket.
-- A délutáni órában indul meg a hazaáramlás, bár ekkor már talán nem annyira egyszerre és
egy időben, mint reggel. Ettől kezdve jellemzően a lakásokban tartózkodnak a lakók, így az
addig magukra hagyott családi házak és értékek kevésbé csábítanak.
-- Az esti – különösen a koraesti – órákban jelennek meg a kivilágítatlanul, illetve alkoholos
állapotban kerékpározó városlakók és jelentenek veszélyt a közlekedésre.
-- Az éjszakai órákban a lezárt üzlethelyiségek, a közterületeken hagyott gépjárművek
jelentenek elsődleges célpontot a vagyon elleni bűncselekményeket elkövetni szándékozó
bűnelkövetőknek, illetve az éjszakai szórakozóhelyek a személy elleni, garázda jellegű
bűncselekmények elkövetőinek.
4.) Szentgotthárd városa az elmúlt években egy új gazdasági ágazat alapjait tette le jelentős
idegenforgalmi fejlesztéseivel. Ez azt eredményezi, hogy rendre megjelennek a településen az
idegenek, turisták, akik ma már a táj látványa és a barokk templom, továbbá még néhány
látnivaló mellett az élményfürdőbe mennek, vízitúrázni jönnek, kerékpáros és lovasturizmus
keretében érkeznek. Látogatóközpont várja őket, camping nyílt, panziók nyitottak, hotel nyílt
meg, illetve ezek építése várható. Fontos, hogy az ideérkezők is biztonságban lehessenek,
ebből a szempontból is új kihívásokat jelent ez a város számára.
5.) A közbiztonsági koncepció elfogadása óta fizikailag is eltűntek a település határában
illetve közvetlen közelében húzódó államhatárok. Bezártak a határátkelők, megszűnt rajtuk az
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ellenőrzés. Az országhatárt bárhol át lehet lépni. Ez azt is jelenti, hogy nemcsak az itt élők
helyzete könnyebbült meg ezzel, de a nem mindig tisztességes szándékkal érkezők is
könnyebben megérkeznek hozzánk. Vagyis: kinyílt a város, idegenek kontroll nélkül
jelenhetnek meg. Az ezzel járó veszélyeket kezelni szükséges.
6.) Ha Szentgotthárdot más szempontból mérjük fel, és megnézzük a bűnmegelőzési területen
a város gyengeségeit és erősségeit, illetve a környezetből érkező fenyegetéseket és
lehetőségeket, az alábbiakat látjuk:
a) Erősségek:
- Szentgotthárd kisváros, annak minden előnyével: kisebb a lakosságszám, az emberek
ismerik egymást, a megjelenő idegenek nagyobb feltűnést keltenek, a szomszédok emberileg
a legtöbbször közelebb állnak egymáshoz, mint egy nagyobb településen;
- Az emberek mentalitása más, mint egy nagyvárosban: talán kisebb a rohanás, kevesebb az
ebből adódó konfliktus, erősebben és mélyebben élnek bennük az erkölcsi szabályok, melyet
az ország sok más területén lévőnél mélyebb vallásosság is erősít;
- A szociális kilátástalanság, a nehézségek Szentgotthárdot is elérték. Bár egyelőre nem zárt
be nagy gyár, elbocsátások már voltak. Ennek ellenére többek között az Ausztriában
végezhető munkának köszönhetően nem akkora a probléma, mint más országrészekben.
Egyelőre a szociális fenyegetés és kilátástalanság kisebb, mint sok más részén az országnak;
- A városban Rendőrőrs és Katasztrófavédelem működik;
- Aktívak a városlakók akkor is, ha a közbiztonság és bűnmegelőzés területén is működő
társadalmi szervezeteket nézzük, hiszen aktívan működik a Polgárőrség és – bár anyagi
gondokkal küszködik – az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaira is lehet számítani a
szükségben;
- a település illetékesei – elsősorban az Önkormányzat sokat tett annak érdekében, hogy a
közbiztonság erősítése területén a megfelelő szervezeteket létrehozza és hatékonyan
működtesse, így Szentgotthárdon a fent már említett hatóságokon túl van Bűnmegelőzési és
Közbiztonsági Bizottság, Családsegítő Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs
Bizottság, Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, Balesetmegelőzési Bizottság,
Közterület-felügyelet.
- A határőrség megszűnésekor viszonylag egyszerűen, de sajnos csak átmeneti időre sikerült a
rendőrségi létszámproblémákat orvosolni.
b) Gyengeségek:
- romló korösszetétel, elöregedő lakosság;
- a megjelenő mind értékesebb vagyontárgyak őrzésére az emberek nem biztosítanak
arányaiban többet;
- a szociális helyzet bár nem kilátástalan, de romló tendenciát mutat, az országos átlagot
meghaladó mértékű a munkanélküliek aránya;
- a megfelelő rendőri létszám hiánya;
- a település szerkezete erősen tagolt;
- az Ifjúsági Őrjáratok beindítása nem vezetett eredményre, mivel nem volt hathatós eszköz a
kezében.
c) A környezetből fakadó lehetőségek:
- jó földrajzi fekvés;
- Ausztria és Szlovénia közelsége;
- esély a fejlődésre, hiszen Szentgotthárd jó turisztikai és befektetői célpont.
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d) A környezetből várható fenyegetés:
- Földrajzi fekvésünkből következően nagyobb esély van a kábítószer és az ehhez kapcsolódó
bűnözés megjelenésére, a prostitúció és a hozzá kapcsolódó bűnözés megjelenésére;
- A mozgóbűnözés megjelenésének esélye nagyobb;
- Homályos eredetű tőke s homályos eredetű vállalkozások megjelenésének az esélye
nagyobb;
- Országhatáron átnyúló bűnözés esélyei nagyobbak;
- Agresszív filmek, játékok és a mindennapi agresszió fokozódó jelenléte.

II.
BŰNÜGYI HELYZET
1.) Bűncselekmények
- Szentgotthárdon az ismertté vált bűncselekmények száma évről-évre csökkenő tendenciát
mutatott, 2010-ben azonban nőtt.
- Sajnos fiatalkorú, sőt gyermekkorú elkövetők is vannak.
- Jelentősen csökkent a büntetett előéletű elkövetők és a visszaeső, különös visszaesők aránya.
- Csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, és nem Továbbra sem történt kirívóan
súlyos, erőszakos bűncselekmény, ami kedvezőtlenül befolyásolta volna idelátogatók
biztonságérzetét.
- Emelkedett a garázdaságok, testi sértések és a kábítószer visszaélések elkövetése. A vagyon
elleni bűncselekmények közül az alkalmi és a gépjárműből történő lopások száma emelkedett.
Az előző évhez képest 2010-ben több bűncselekményt követtek el időskorú személyek
sérelmére is.
- A bűncselekmények emelkedésének oka részben a romló gazdasági helyzetben és az egyre
növekvő társadalmi feszültségben keresendő.
- Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése nem tartalmaz támogatást a
Rendőrs számára.
- Térfigyelő kamerák elhelyezésére máig nem került sor – az önkormányzat erre
költségkeretet nem biztosít.
- Egyre több vendéget vonz az élményfürdő, amivel bűnügyi, közrend és közbiztonsági
problémaként számolni kell.
2.) Szabálysértések
Szabálysértés
2008. 2009. 2010
Feljelentések
72
121
75
Feljelentettekből fiatalkorú
3
3
1
Megszüntetés
23
24
20
Figyelmeztetés
13
21
10
Pénzbírság
24
49
22
Szentgotthárdon elmondható, hogy csökkent a szabálysértések száma. a jelentős mértékű
csökkenés oka egy – korábban alkalmazott - közlekedési szabálysértés, melyet a jogalkotó a
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vizsgált időszak alatt hatályon kívül helyezett. Ettől eltekintve a korábbi évek adataihoz
képest jelentős mértékű változás nem tapasztalható.
A korábbi évekhez hasonlóan a tulajdon elleni szabálysértések vezetik a sort. A romló
gazdasági helyzet, növekvő munkanélküliség következtében fellépő szociális feszültségek
tovább növelhetik ezen szabálysértések arányát.
Továbbra sem jelentős a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértési cselekmények száma.
A 2010. évben a szabálysértési hatósághoz érkezett feljelentések száma - mint ahogy a fenti
táblázatban is látható – csökkent az előző évi adatokhoz képest, 15 esetben az ügyet áttette a
szabálysértési hatóság más szervhez, valamint együttesen bírált el ügyeket. A jegyzői
hatáskörbe tartozó szabálysértések közül a leggyakrabban előforduló szabálysértések 2010.
08. 18-ig a tulajdon elleni szabálysértések voltak, 2010. 08. 19-től a tulajdon elleni
szabálysértések elbírálására a bíróságnak van hatásköre. Messzemenő következtést e
mutatószám változásból nem lehet levonni, hisz nem egy hosszú ideje tartó irány figyelhető
meg, és sok paraméter jelenléte befolyásolhatja a fenti adatokat.
A szabálysértési jog által szabályozott életviszonyok rendkívül széles skálán mozognak. A
tényállások többsége vagy sohasem kerül hatósági látótérbe, vagy kizárólag az elkövetés
tipikus helyein jelen lévő hatósági aktivitás függvénye. Csak kifejezetten alacsony látencia
mellett bízhatunk abban, hogy a csökkenő jogsértés-szám egyben magasabb jogkövetési
arányt jelent. Magas látenciánál a rendelkezésre álló statisztikai adatok nem adnak hiteles
képet a tényleges szabálysértési magatartások számáról. Az eljárások, illetve a jogerős
marasztalások vizsgálata mellett az érintett lakosság "szubjektív biztonságának" a mérésével
értékelhetőbb adatok nyerhetők, melyek már elégséges kiindulási alapot adhatnak az adott
térség „szabálysértési fertőzöttségének” megállapítására.
3.) Közterület-felügyelet
- A közterületek rendjének fenntartásában nagy szerepe van ennek a szervezetnek – részben
már maga a jelenlét is megold problémákat, részben több alkalommal is élnek a bírságolás és
a feljelentés eszközeivel – ha nincs más mód a rend elérésére.
4.) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely Nemzeti Adó- és Vámhivatal:
- A Vám és Pénzügyőri Hivatal a város közigazgatási területén folyamatosan végez jövedéki
ellenőrzést.
A Vám-és Pénzügyőri Hivatal által felderített jogsértések 95 %-a a határon történő ki- vagy
belépő teherfogalomban, kis mennyiségben utasforgalomban, míg a többi jogsértés a Füzesi
úton található piacon, illetve a városban kerül felderítésre. Ezen adatokból az a következtetés
vonható le, hogy A város a jogsértések tekintetében minimálisan fertőzött, inkább átutazó és
külföldi állampolgárok akadnak fenn a volt határátkelő területén.
5.) Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltség
Szentgotthárdi Polgári Védelmi Iroda
- 2009. szeptember 1-je óta a szentgotthárdi iroda főelőadói helye betöltetlen.
- Az Irodához 15 település tartozik. Az illetékességi területén 1 település I. kategóriájú
(Szentgotthárd), 9 település II. veszélyességi besorolású és 5 település IV. kategóriájú.
Ezeknél a településeknél jellemző veszélyeztető tényező a Rába-, Lapincs-folyó, a Vörös-,
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Szölnök- és Rönöki-patak, a 8. sz. főközlekedési út illetve a Graz-Szombathely vasút.
Küszöbértéket elérő veszélyes üzem a területen nem található, de a dominóhatást feltételező
gyár 1 db van.
- A települési önkormányzatokkal kiegyensúlyozott a Kirendeltség és az iroda kapcsolata,
a jegyzőkkel és körjegyzőkkel napi rendszerességgel, polgármesterekkel általában havi
rendszerességgel tartják a kapcsolatot. A kirendeltség minden településére évente minimum
kétszer eljut, és helyben segíti a polgári védelmi feladataik ellátását.
- A Tűzoltósággal, illetve a Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltósággal a kapcsolatuk igen jó.
Részt vesznek egymás rendezvényein, igény, kérés kapcsán egymást segítve dolgoznak.
- A Kirendeltség, illetve az Iroda a Szentgotthárdi HVB referens munkáját mind a
gyakorlatok, mind a napi ügyek alkalmával támogatja.
- A Megyei Igazgatóságtól kapott megbízás alapján segítik a telephely-engedélyezéssel,
ADR ellenőrzéssel kapcsolatos feladatellátást.
- A lakosság felkészítése szóróanyagokon, naptárakon, újságcikkeken, weboldalon, a városi
tv képújságán, egyéb kiadványokon keresztül, valamint a települések közösségi
rendezvényein történik. Ehhez kapcsolódik az általános iskolák diákjainak és tanárainak
segítségével történő felkészítés, a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi versenyre való
felkészítés. A SZOI Széchenyi Általános Iskolában szakkör keretein belül folyik a felkészítés.
6.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tevékenysége legkézzelfoghatóbb mutatói a vonulások, melyek között előfordul tűzesethez
való vonulás, műszaki mentéshez történtek, de előfordult árvízi készenlét, rendezvények
biztosítása, fa kivágása, kidőlt fa eltakarítása, vízben eltűnt személy keresése, és gyakorlat
biztosítása is. Sajnos működését finanszírozási gondok veszélyeztetik, melyekre sürgősen
megoldást kell találni. Tűzoltó gépjárműveit ki kellett vonni a forgalomból, illetve
szerházaiban meg kellet szüntetni minden tevékenységet. Így vonulásra alkalmas eszközzel
nem rendelkezik.
7.) Polgárőr Egyesület Szentgotthárd
- Rendezvényeken lát el biztosítást.
- Járőrözések, figyelőszolgálat.
- Iskolakezdéskor gyalogos-átkelőhelyek biztosítása.
- Hársas-tó biztosítása májustól októberig.
- Illegális szemét-lerakóhelyek felderítése.
- Gyermekkorú eltűnt személy keresése.
- Baleseti helyszínbiztosítás.
- Árvízvédelmi készenlét.
8.) Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány
A Közalapítvány alapvető célja, hogy megteremtse azokat az alapfeltételeket, melyek
felhasználásával segíteni tudja a város bűnmegelőzését. Célja a rendőrség helyi rendőrőrs és
minden más, olyan szervezet támogatása, ami részt vállal a helyi bűnmegelőzésben.
Támogatja a különböző prevenciós programokban résztvevőket (SZEM, DADA, Egy iskola –
Egy polgárőr Mozgalom).
113

9.) Újabb keletű gond a játékautomatázás. Ahogy a drogfogyasztásnak, úgy nyilván ennek is
megvannak a fokozatai, kezdve az egyszerű „pénzbedobás - egy játék” rendszerű géptől a
nyerő automatákig. Ám ezt a drogozástól eltérően nem lehet titokban, elbújva csinálni, ez
nyilvános helyen, mások szeme láttára történik, ez a hatóság által ellenőrizhető és élni kell a
legszigorúbb szankcionálási lehetőséggel az üzemeltetővel szemben.
Játéktermet az állami adóhatóság (ezen belül a Szerencsejáték Felügyelet: SZEF) az
engedélyében I. vagy II. kategóriába sorolja be. A játékterem működtetéséhez a helyi
önkormányzat jegyzőjének állásfoglalása szükséges. Amennyiben az előírt feltételeknek a
játékterem megfelel, az állásfoglalás kiadásának – melyet többnyire az állami adóhatóságnak
küld meg a jegyző – adott településen lévő mennyiségi korlátozására a jegyzőnek nincs
hatásköre helyi tiltó szabályozás hiányában. Amennyiben helyi rendeletben elő lenne írva,
hogy hol, mely városrészeken nem lehet játéktermet üzemeltetni, akkor – erre hivatkozva a
szakhatósági hozzájárulásban – a SZEF nem adná meg az engedélyt. Ez egy „eszköz” a
Képviselő-testület kezében. [A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek
kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 43. § (2) bek. a) pontja értelmében, a Kormány a
játékterem Szjtv. szerinti engedélyének kiadása iránti eljárásban a játékterem helye szerinti települési
önkormányzat, a főváros területén a kerületi önkormányzat jegyzőjét - annak elbírálása tekintetében,
hogy az önkormányzat területén létesítendő játékterem az Szjtv. 26. § (12) bekezdésében, az Szjtv.
26/B. § (2) bekezdés f) pontjában és az Szjtv. 29/B. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel-e,
továbbá a játékterem adott helyszínen történő üzemeltetését az önkormányzat rendelete az Szjtv. 2. §
(4) bekezdés a) pontjában foglalt vagy más helyi közösségi érdekre tekintettel nem tiltja-e -, (…)
szakhatóságként jelöli ki.]

A játéktermet a Szerencsejáték Felügyelet az engedélyében I. vagy II. kategóriába sorolja be.
I. kategóriájú játékteremnek minősül a közterület felől saját bejárattal rendelkező épület, vagy
olyan külön bejárattal rendelkező, építészetileg zárt helyiség, amely – gépenként legalább 2
m2 figyelembevételével – legalább 10 pénznyerő automata elhelyezésére alkalmas.
Az I. kategóriába tartozó játéktermet 18 éven aluliak nem látogathatják, a II. kategóriába
tartozó játékteremben pedig pénznyerő automatán nem játszhatnak. Ifjúsági, gyermek-,
oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, továbbá egyházi, illetőleg egészségügyi
intézmény 200 méteres körzetében I. kategóriába tartozó játékterem nem működhet.
A játékterem engedélyezése iránti kérelem esetén csatolni kell a települési önkormányzat
jegyzőjének nyilatkozatát arról, hogy az önkormányzat területén létesítendő játékterem az
építésügyi és szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelel,
a játékterem működéséhez hozzájárul.
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 155. §-a nevesíti a természetes személyek
által elkövetett „a játék- és pénznyerő automaták üzemeltetésére vonatkozó szabályok
megszegése” szabálysértését. Az ilyen jogsértés esetén, ha azt az állami adóhatóság ellenőrei
tárják fel, a SZEF országos hatáskörben és illetékességgel jár el.
Egyéb esetekben az iratokat a szabálysértési eljárás megindítására átteszi a helyi általános
hatáskörű szabálysértési hatósághoz, a községi, városi önkormányzatok polgármesteri hivatala
jegyzőjéhez.
A jogszabályi feltételek ellenőrzésére jogosult többek között a közterület-felügyelet is.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy az üzletben engedély nélkül pénznyerő automatát
üzemeltetnek, a jegyző köteles az üzletet 30 napra, ismételt jogsértés esetén 90 napra
ideiglenesen bezáratni.
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Szentgotthárdon az I. kategóriájú játéktermek száma 3, II. kategóriájú játéktermek száma 30.
A játéktermek működésével kapcsolatban az elmúlt években jogsértést Hivatalunk nem tárt
fel.
10.) A drogveszély a fiatalok körében nagy gondot okoz. Hogy ez létező probléma,
alátámasztja a szentgotthárdi iskolákban tanulók körében a Polgármesteri Hivatal által 2003
tavaszán névtelenül kitöltetett kérdőív is. A 100 megkérdezett tanulóból 4 leány és 2 fiú (mind
a 6 fő 16-18 éves korosztályból) ismerte el, hogy kipróbálták a drog valamelyik fajtáját. A
Diákönkormányzatok számára készített kérdőívből kiderült, hogy a DÖK a diákok káros
szenvedélyei közül az első helyen a dohányzást, a második helyen az alkoholfogyasztást,
majd a játékautomatázást, ill. a drogfogyasztást tüntették fel.
2007-ben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által elvégzett, minden korosztályra
kiterjedő kérdőíves felmérés alapján a 158 válaszadó 31 %-a (49 fő) már kipróbálta a
kábítószerek valamely fajtáját.
A Polgármesteri Hivatal 2007 októberében a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, a
SZOI Széchenyi István Általános Iskolában és a III. Béla Szakképző Iskolában végeztetett a
végzős osztályokban kérdőíves felmérést. A válaszadó 69 diák közül a legtöbben úgy
gondolták, hogy 100 tanulóból 10-20 már kipróbált valamilyen drogot.
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben 2010 novemberében 263 fő, 5-től 10.
évfolyamos tanuló (140 fiú, 123 leány) töltött ki attitűd tesztet. A teszt eredménye alapján a
drogokról az információkat az alsóbb évfolyamokon elsősorban a családtól és a barátoktól
kapják, feljebb haladva első helyre kerülnek a barátok, tanárok és a külső szakemberek. A
diákok többsége úgy ítéli meg, hogy sokat tud a drogokról, de még nem eleget. Magas
azoknak a tanulóknak a száma, akik úgy ítélik meg, hogy a kábítószer fogyasztók „rosszul
oldják meg a problémát”, közel 30 % sajnálja őket, és szerintük segíteni kellene nekik. Magas
volt azoknak a száma, akik úgy gondolják, „azt csinálnak, amit akarnak”. A megkérdezettek
több mint 70 %-a határozottan elutasítaná az illegális drogot. Az egészségfejlesztés területén
az iskola megfelelő szerepet tölt be, hiszen a drogokkal kapcsolatos tudásukat nagy részben itt
kapták. A kábítószert jelentős többségük elutasítja, és fogyasztását nem tekintik helyes
választásnak.
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium beszámolója alapján az iskola 7 tanulóját küldték
elterelő foglalkozásokra.
Az alkohol és a drogfogyasztás a jelek szerint jelen van a tanulók körében, de az iskola falain
kívül.
11.) Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm.
rendelet:
A házaló kereskedés, mint még mindig terjedő kereskedési forma ugyancsak hordoz
magában veszélyeket.
A kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV. törvény meghatározza a kereskedelmi tevékenység
formáit, fogalmait, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének a feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a tevékenység folytatására vonatkozó előírásokat.
Mindezek alapján:
„Üzleten kívüli kereskedés : a kereskedő vagy a nevében , illetve javára eljáró személy
által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak – annak kifejezett kérése nélkül – a
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lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével, vagy az e célból
szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység. Nem
forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján kábítószer és pszichotróp anyag,
illetve annak minősülő termék, gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag
vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény,
növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati
termék, élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével, élő állat,
növényi szaporítóanyag, fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és
robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, veszélyes hulladék, veszélyes
komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag, drágakő, nemesfém,
nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy, jövedéki termék, valamint olyan
egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti. Üzleten
kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel,
kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult. A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti
tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját
nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.
A vonatkozó hatályos jogszabályok bejelentési kötelezettséget nem írnak elő az üzleten
kívüli (házaló kereskedés) folytatásához, amit a kereskedőnek a székhelye szerinti települési
önkormányzat jegyzőjéhez kell bejelentenie. A nyilvántartásba vételt követően a jegyző a
bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi az ellenőrző hatóságoknak,
továbbá az érintett szakhatóságoknak, többek között az illetékes rendőrkapitányságnak is.
2010. évben Szentgotthárd Város Jegyzőjéhez, mint I. fokú kereskedelmi hatósághoz üzleten
kívüli (házaló) kereskedésre vonatkozó bejelentés nem érkezett.
Szentgotthárd városban a korábban jól bevált és követett gyakorlatnak megfelelően a
Polgármesteri Hivatalban regisztráltuk az üzleten kívüli (házaló) kereskedést folytatókat,
ezzel egyidejűleg erről a rendőrséget folyamatosan tájékoztattuk. 2010. évben házaló
kereskedők regisztrációjára nem került sor. A Polgármesteri Hivatalhoz ezzel kapcsolatban
panaszbejelentést nem tettek.
12.) Közterületen történő értékesítés szintén hordoz magában „veszélyt” (ellenőrizetlen
gomba árusítása, főleg külföldi személyek erőszakos módon történő vásárlásra agitálása.
13.) Hulladéktároló edényzetből történő gyűjtögetés (kukázás) a 41/2011. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet 12. § (1) bek. alapján szabálysértésnek minősül. Ez a magatartás
szintén megfigyelhető Szentgotthárdon, ugyanakkor bejelentés az ellenőrzésre jogosult
szervektől nem érkezett.

III.
A LAKOSSÁG BIZTONSÁGÉRZETÉT ERŐSÍTŐ ÉS FENNTARTÓ,
MÁR MEGLÉVŐ TÉNYEZŐK
1) A Szentgotthárdi Rendőrőrs a működési területének közrend-közbiztonságát, az
állampolgárok relatív biztonságérzetét a törvényes keretek között, az országos, a megyei és a
városi rendőrkapitánysági elvárásoknak megfelelően, a vele együttműködő szervezettekkel
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közösen biztosítja. Feladatait a jogszabályok tiszteletben tartásával, az emberi és állampolgári
jogok garantálásával végzi, az ennek érdekében foganatosított rendőri intézkedései
jogszerűek, szakszerűek és megalapozottak.
A rendőrőrs munkája szakszerűbbé és hatékonyabbá vált, ennek köszönhetően sikerült
növelni a felderítési és nyomozati eredményességeket.
Az egységes és számon kérő vezetés következtében a városban, valamint a rendőrőrs
működési területén:
- a prostitúció minimálisra csökkent,
- a bordélyházak üzemeltetése megszűnt,
- emberkereskedelem nem vált ismertté,
- külföldiek és idős emberek, valamint pénzintézetek sérelmére rablás nem történt.
A hatékonyabb és szakszerűbb munkát segítette a Robotzsaru 2000 integrált ügyfeldolgozó és
ügyviteli rendszer, mely 2002-ben került telepítésre. A megyei és országos hálózat biztosítja a
modern bűnüldöző tevékenység feltételeit.
A Rendőrőrs illetékességi területén a baleseti helyzet javuló tendenciát mutat. A Rendőrőrs
legfontosabb célkitűzései között szerepel a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek
számának és súlyossági fokának csökkentése. A feladatok végrehajtása érdekében a Balesetmegelőzési Bizottság propaganda tevékenységet folytat. A szeptemberi iskolakezdés kapcsán
elrendelt, az iskolák környékének fokozott ellenőrzését célzó akciót kiterjesztették, és a
Polgárőrök segítségével folyamatosan végzik. A közlekedésrendészeti intézkedéseket a
„Nulla tolerancia” elv alapján foganatosítják, valamint határozottan alkalmazzák a
közigazgatási bírság adta lehetőségeket, ami szintén hozzájárult a kedvező helyzet
kialakulásához.
A Rendőrőrs vezetése jó kapcsolatot alakított ki a helyi Polgárőr Egyesülettel, melynek
köszönhetően lehetőség nyílik a közös célok érdekében közösen tevékenykedni.
Rendezvények biztosítása alkalmával, valamint az iskolák környékének közlekedés rendjének
biztosításában is sokat segít a civil szervezet.
A bűnmegelőzés érdekében fokozott figyelmet fordítanak a társszervekkel és az
önkormányzattal való együttműködésre. A DADA bűnmegelőzési program oktatásán kívül
elkezdték az „Iskola rendőre” program bevezetését is az általános iskolában, a kistérség
oktatási intézményeiben pedig tájékoztatást adnak a bűncselekményekkel és a
drogmegelőzéssel kapcsolatban. Továbbra is kiemelten kezelik a családon belüli erőszak
jelenségét és az ehhez kapcsolható kiskorú veszélyeztetés bűncselekményét.
A rendőrök közterületi jelenléte 2008-ban jelentősen nőtt. A Rendőrőrs korábbi évekre
jellemző létszámhiánya a Határőrséggel történt integrációnak köszönhetően ebben az évben
szünetelt. Az új létszám már lehetőséget biztosított a folyamatos reagáló-képesség
fenntartására, a gyakori Budapestre, illetve más megyékbe vezénylések ellenére is.
A Rendőrőrs illetékességi területén a rendőri jelenlétet a Közrendvédelmi Alosztály
állománya biztosítja. A szolgálatvezénylések döntő többségében gépkocsizó járőrrel
történnek, akiknek elsődleges feladata az eseményekre, bejelentésekre való reagálás.
Idegenforgalmi szempontból kiemelt területnek minősül a Hársas-tó, valamint a bevásárló
turizmus tekintetében Szentgotthárd város területe. Közlekedésbiztonsági szempontból pedig
a 8-as számú főútvonal. A területeket a Rendőrőrs kiemelt időszakokban járőrszolgálatok
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szervezésével visszatérően, egyéb időszakokban pedig a helyi körzeti megbízottak útján
ellenőrzi.
2) A Képviselő-testület 193/2003. sz. határozatában felkérte a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat által működtetett Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságot az
Ifjúságvédelmi Őrjárat újbóli megszervezésére 2003. szeptember 30-ig. Ez meg is történt,
azonban az Őrjárat 2007-ben már nem folytatta tevékenységét, mivel nem állt a
rendelkezésére megfelelő eszköz a fegyelem fenntartására, s így az illetékesek nem látták
célszerűnek a további megszervezését. A 84/2008. sz. határozata 4. pontjában aztán
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a Szentgotthárdi
Rendőrőrs parancsnokát, hogy az Ifjúságvédelmi Őrjárat akcióit a Rendőrőrs koordinálja. A
képviselő-testület egyúttal felkérte az oktatási intézmények vezetőit, hogy kellő számban
biztosítsanak az Őrjáratban résztvevő pedagógusokat. A Szentgotthárd Város
Közbiztonságáért Közalapítvány anyagi segítségével, a Szentgotthárdi Rendőrőrs és
pedagógusok közreműködésével 2009-ben ismét sikerült két alkalommal megszervezni az
Őrjáratot. A továbbiakban is ennek finanszírozását a Szentgotthárd Város Közbiztonságáért
Közalapítvány segítségével célszerű megoldani.
3) Ugyancsak a 193/2003. sz. határozat értelmében a Polgármesteri Hivatal köteles a
kereskedelmi egységek ellenőrzése során ellenőrizni a dohányáruk, alkoholtermékek
gyermekek részére történő értékesítését, ill. játékgépet működtető egységben a játékgépen,
pénznyerő automatákon játszó kiskorúakat, fiatalkorúakat.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek a gyermek- és fiatalkorúak
védelmét szolgáló különös rendelkezései értelmében tilos tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy részére
- a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt
értékesíteni, illetve kiszolgálni;
- szexuális terméket értékesíteni, illetve kiszolgálni;
- dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.
E korlátozások érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén
felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő
igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság , a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség fiatalkorú tanúk
bevonásával valamint a
Polgármesteri Hivatal minden évben ellenőrzi a fiatalkorúak
szeszesitallal és dohányáruval történő kiszolgálását.
-- 2007-ben 10 alkalommal került sor kiskereskedelmi és vendéglátóipari üzletekben
ellenőrzésre, 5 esetben történt kiszolgálás, a szabálysértőkkel szemben a Felügyelőség
folytatta le az eljárást, 365 e/Ft összegben szabtak ki bírságot.
-- 2008-ban 5 alkalommal került sor ellenőrzésre, ebből l esetben panaszbejelentés
kivizsgálására került sor. Az ellenőrzések időpontjában jogszabálysértés nem lett
megállapítva.
-- A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Felügyelőség
Szombathelyi Kirendeltsége a Vas Megyei Rendőr-főkapitánysággal, valamint fiatalkorú
tanúk bevonásával Szentgotthárd Városban ellenőrizte 2009. április 15-én a 18 éven aluliak
szeszesitallal és dohányáruval történő kiszolgálását. 4 egységben folytattak ellenőrzést, 3
esetben (2 vendéglátó, 1 kiskereskedelmi egység) a kiszolgálás megtörtént. A
jogszabálysértőkkel szemben fogyasztóvédelmi bírság került kiszabásra.
-- 2010-ben 10 kiskereskedelmi és vendéglátóipari üzletet ellenőrzése történt meg, 2 esetben
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történt kiszolgálás. A szabálysértőkkel szemben a Felügyelőség folytatta le az eljárást, 35
e/Ft összegben szabtak ki bírságot. Az ellenőrzés időpontjában a játékgépet működtető
egységekben a játékgépen, pénznyerő automatákon játszó kiskorúakat, fiatalkorúakat nem
találtak.
4) A Polgárőr Egyesület fő feladata a közterületeken való jelenlét fokozása.
Tevékenységi területe:
- Együttműködés és közös járőrszolgálat a helyi rendőrőrssel;
- Fokozott járőrtevékenység a posta, valamint a pénzkihordók védelmére;
- Önkormányzati rendezvények, valamint a Barokk park, halottak napja és mindenszentek
során a rendőrséggel közösen a temetők biztosítása, sportrendezvények biztosítása,
forgalomterelés megszervezése;
- Egyházak tekintetében nagyobb létszámot jelentő egyházi rendezvények biztosítása,
kegyeleti helyek (templomok, temetők) és környékük védelme fokozott polgárőri jelenlét
biztosításával;
- Tevékenyen vesznek részt a megyei bűnmegelőzési hónap feladatainak megszervezésében, e
tevékenységük során szeptember 1-jétől szeptember 30-ig kiemelt figyelmet fordítanak az
iskolák előtti közlekedés koordinálására;
- Környezetvédelem tekintetében illegális szemétlerakó helyeket derítenek fel, melyet
jeleznek a VMRFK környezetvédelmi referensének;
- Üdülőövezetek, közparkok felügyelete;
- Választások biztosítása.
Itt kell megemlíteni a Szomszédok Egymásért Mozgalom támogatását is, mely mozgalom a
városban három helyen - a belváros, egy tömbház és a kiskertek védelmében - szerveződött.
Ezt lehetne kiszélesíteni úgy, hogy lakossági fórumokon igyekeznek meggyőzni a
mikroközösségeket ennek hatékonyságáról.
5) A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés önkormányzatunk számára is nagy
fontosságú ügy. Ezért önkormányzati rendeletben a város területén bekövetkező katasztrófák
esetére katasztrófaalapot különítünk el.
Minden, városunkban működő szervnek, állampolgárnak, illetve közösségnek joga van arra,
hogy a környezetében lévő katasztrófaveszély elhárításához, illetve a bekövetkezett
katasztrófa következményeinek felszámolásához anyagi támogatást kapjon akkor, ha az
elhárítás és védekezés az anyagi erejét meghaladja. A katasztrófa következményeinek
felszámolásában részt vevő szervezetnek is joga, hogy a felmerült, máshonnan meg nem
térülő költségeit megtérítsék.
A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott alapból lehet
pénzügyileg finanszírozni.
6) A Képviselő-testület a 60/2003. sz. határozatában Városi Bűnmegelőzési Bizottság
megszervezésének kezdeményezését írta elő.
A 2003. július 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés a 260/2003. sz.
határozatában, az illetékes rendőrkapitánnyal egyetértésben Városi Bűnmegelőzési és
Közbiztonsági bizottságot hozott létre és megbízta tagjait, valamint elnökét. A 2006. évi,
majd a 2010. évi választásokat követően is a képviselő-testület új bizottsági tagokat
választott.
A bizottság szakmai testület, elnöke a polgármester az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és
Sport Bizottság elnöke, tagjai a bűnmegelőzés, illetőleg közbiztonság különböző területein
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dolgozó szakemberek, úgy mint:
- a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője,
- a szentgotthárdi rendőrőrs vezetője,
- Körmend Város Tűzoltóságának parancsnoka,
- a jegyző,
- a polgármesteri hivatal szabálysértési ügyintézője, illetve jelenleg az aljegyző,
- a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely képviselője,
- a Polgárőr Egyesület elnöke,
- a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltségének
vezetője PV alezredese, a város közbiztonságáért létrehozott közalapítvány kuratóriumának
elnöke,
- a Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke,
- a Civil Fórum képviselője,
- a Családsegítő Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság képviselője (az
egyik általános iskola ifjúságvédelmi felelőse),
- az önkormányzat erdő- és mezőőre,
- a Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum képviselője.
Az első bizottság 2003. szeptember 23-án tartotta alakuló ülését, a második bizottság 2006.
december 7-én, a jelenlegi, harmadik pedig 2011. február 2-án tartotta alakuló ülését.
7) A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány tevékenységét az alapító okiratnak
megfelelően folytatja, melyben elsődleges szempont az anyagi háttér megteremtése, melyből
finanszírozni tudják a közrend és közbiztonságban résztvevő szervek és szervezetek
tevékenységét.
8.) Szentgotthárdon Közterület-felügyelet működik. A 2 fő közterület-felügyelő a
Polgármesteri Hivatal állományában van.
9.) Szentgotthárd-Jakabháza településrészen a 8-as számú főközlekedési út mellé az
Önkormányzat 2 db sebességkijelző berendezést helyezett el, amelyek feladata a
településrészre beérkező járművek sebességének mérése, kijelzése, a járművezetők
figyelmének felhívása az aktuális sebességük esetleges szabálysértő voltára, a vezetők
lassításra késztetése érdekében.

IV.
FELADATOK
1.) A Rendőrőrs előtt álló főbb feladatok a következők:
•

A városban és a rendőrőrs illetékességi területén folytatni kell a bűnözésből élő személyek
ellenőrzését és felderítését.

•

Stabilizálni kell az elmúlt évben elért bűnügyi eredményességi mutatókat, ezzel
párhuzamosan biztosítani a bűnüldöző állomány és a közrendvédelmi állomány
színvonalasabb munkavégzését. E feladat érdekében: a rendőrkapitányság szakembereinek
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bevonásával folyamatosan gondoskodni kell a jogszabályváltozások – különös tekintettel a
büntetőeljárás – oktatásáról és elsajátításáról. A jövőben is céljuk Szentgotthárd
közrendjének, közbiztonságának magas szinten tartása, az itt élő állampolgárok számára a
nyugodt életkörülmények biztosítása, amit az Önkormányzattal közösen szeretnének
végezni, tovább folytatva az előző években már kialakult jó munkakapcsolatot,
együttműködést. Továbbra is kiemelten kezelik a családon belüli erőszak jelenségét és az
ehhez kapcsolható kiskorú veszélyeztetés bűncselekményét.
•

A bűnmegelőzési tevékenységet az értékelt időszak negatív jelenségeinek a kiküszöbölésére
kell fordítani, így különös tekintettel a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény
visszaszorítására. A szervezett bűnözéssel összefüggésbe hozható csoportok ellenőrzését
továbbra is kiemelt feladatnak tekintik.

•

A közterületek rendjének fenntartása érdekében tovább ápolják szoros kapcsolatukat járőri
szolgálati tevékenységük során a városban működő Polgárőr szervezettel.

• Rendezvények

biztosítása. Fontos itt a szervezők együttműködési készsége, hiszen időben be
kell jelenteniük a rendezvényt, időben be kell szerezniük a szükséges engedélyeket. A
rendezvények biztosítása a polgárőrökkel közösen zajlik, eddig minden esetben esemény
nélkül lettek lebonyolítva.
A sportrendezvények is ebbe a körbe tartoznak. A rendőrség és az MLSZ között létrejött
egy megállapodás a játékvezetők védelmében, ennek keretében egy rendőr mindig jelen
van a megyei I. és II. osztályú mérkőzéseken.

Természetesen ezeknek a feladatoknak a többségét nem az Önkormányzat, hanem a rendőrség
fogalmazta meg a Rendőrőrssel szemben.
2.) Városunkban a ’90-es évektől felütötte fejét a drogveszély. Minden oktatási intézményben
kidolgozták a drogstratégiát a drogprevenció érdekében. A rendőrség közreműködésével az
általános iskolában DADA program működik.
A bűnmegelőzés érdekében a rendőrség fokozott figyelmet fordít a társszervekkel és az
önkormányzattal való együttműködésre. A DADA bűnmegelőzési program oktatásán kívül
elkezdte az „Iskola rendőre” program bevezetését is az általános iskolában, a kistérség
oktatási intézményeiben pedig tájékoztatást ad a bűncselekményekkel és a drogmegelőzéssel
kapcsolatban.
3.) Sajnálatos módon a város parkjainak színvonalas fenntartását sokszor akadályozta a
parkok nem megfelelő használata, valamint az egyre nagyobb számban elszaporodott
rongálások és lopások. A Barokk Kertben a kijelölt kerékpárutakat figyelmen kívül hagyták,
és nemcsak a sétányokon kerékpároztak, hanem a gyepfelületeken is, a kihelyezett
hulladékgyűjtők ellenére a parkot sokszor csúfította elszórt hulladék, ill. kutyafuttatónak
használták a kertet. Jelentős károkat okoztak parkjainkban elsősorban a nyári időszakban
megnövekedett éjszakai rongálások, valamint a lopások.
A város közcélú zöldfelületeinek egyik kiemelt eleme az egykori ciszterci épületegyüttest
körülölelő park, amelynek megóvására az Önkormányzat egy programot fogadott el.
A Kolostorpark - közismert nevén a Várkert - és benne az újonnan kialakított Barokk Kert a
város történelméhez és a jelenkori arculatához szervesen hozzátartozó közpark. A
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gyermekektől az idős korúakig mindenki számára rekreációs lehetőségeket nyújt, amely
szerepét azonban csak megfelelő használat mellett tudja a park betölteni.
Az elmúlt évek legjelentősebb, közterületeken történt beruházásai az EU szabványoknak
megfelelő játszóterek felépítése a Várkertben, Máriaújfaluban, a Szabadság-téri Ligetben,
illetve a Pável Ágoston lakótelepen, melyek ki vannak téve a rongálók kénye-kedvének.
Ezekre fokozott odafigyelésre van szükség, ebben a Polgárőrségre, a Rendőrőrsre és a
Közterület-felügyeletre hárul feladat. Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat a nyári
időszakban a közmunkaprogram keretében el fogja láttatni a Várkert felügyeletét
hétköznapokon, munkaidőben. A felügyeletet végző jelzései esetén fontos lenne az érintett
hatóságok soron kívüli megjelenése és intézkedése. Meg kell viszont szervezni az esti és
hétvégi felügyeletet.
4.) Célunk, hogy Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága
megkerülhetetlen legyen a város egészét érintő bűnmegelőzési, közbiztonsági kérdésekben.
Feladata így a közbiztonságért, bűnmegelőzésért fáradozó valamennyi szerv és személy
támogatása, feladatellátásuk ellenőrzése, koordinálása.
A bizottság feladata különösen:
a) Szentgotthárd város közbiztonságának folyamatos biztosítása és javítása érdekében a
rendőrség, valamint a közbiztonság helyzetében érintett állami és társadalmi szervezetek
tevékenységének koordinálása, segítése és ellenőrzése.
b) A közbiztonság és a közrend fenntartásáért felelős szervek, szervezetek tevékenységével
kapcsolatban állásfoglalást alakít ki, javaslatokat, ajánlásokat tesz faladatuk jobb és
hatékonyabb ellátása céljából.
c) Az önkormányzat programján szereplő, a bizottság feladatkörét érintő napirendeket
előzetesen véleményezi.
d) A bűnmegelőzés érdekében a város közbiztonságban érintett erőinek összefogása,
tevékenységük összehangolása, vagyonvédelmi és bűnmegelőzési rendezvények
szervezéséhez, a D.A.D.A. program terjesztéséhez való segítségnyújtás.
e) Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratában meghatározott
célok és feladatok megvalósításához, illetve végrehajtásához javaslatok kidolgozása, a
közalapítvány által nyújtott anyagi támogatás, a műszaki, technikai eszközök és egyéb
lehetőségek ésszerű, célirányos, hatékony felhasználásának biztosítása elősegítése.
e) A rendőrség D.A.D.A. programjához kapcsolódva drog- és alkoholellenes propaganda
kifejtése.
f) Az illetékes intézmények és szervezetek bevonásával a bűncselekmények által különösen
veszélyeztetett személyek felmérése, és ajánlások tétele annak érdekében, hogy áldozattá
válásuk és potenciális bűnelkövetővé válásuk elkerülhető legyen.
g) A családon belüli erőszak megakadályozására felmérések végzése, ajánlások tétele.
Egyéb feladatok:
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- Rendszeressé kell tenni a felmérést az iskolások alkoholfogyasztási, szórakozási szokásairól,
a kábítószer hatásának ismereti szintjéről. Ajánlások tétele, propaganda tevékenység
folytatása a hathatósabb megelőzés érdekében.
- A városi lapon, honlapon és a városi televízión keresztül a Bizottságban résztvevő szervek
munkájának bemutatása annak érdekében, hogy a lakosság azt megismerve jobban tudja
segíteni őket. Önálló rovat indítása a fent említett médiumokban „Közbiztonságunkért”
címmel.
- Tájékoztató előadás megszervezése az idősek klubjában az idősek és a szociális gondozók
számára az áldozattá válás megelőzéséről.
- Biztonsági kamerarendszer beszerzésének a lehetőségeit továbbra is vizsgálni kell, mivel
bizonyítottan bűnözés-visszatartó ereje van annak, ha a potenciális elkövetők tudják, hogy
a közterületen ilyen megfigyelés történik. Ehhez a rendőrségen ügyeletet kell működtetni.
Meg kell találni az anyagi forrását ezen rendszer működtetésének, karbantartásának is.
- A Bizottságban résztvevő szervek által előadás tartása az iskolákban osztályfőnöki órákon.
- Ellenőrzési programok a következő területeken:
-- ifjúságvédelem feladatai,
-- ebtartás ellenőrzése,
-- hajnalig nyitva tartó szórakozóhelyek ellenőrzése,
-- szabályozás áttekintése az alábbi területeken:
illegális hulladék-elhelyezés, illegális plakátragasztás,
parkolások, parkolóhelyek kijelölése.

falfirkálás,

szabálytalan

- A közlekedés biztonságának a fokozása – a városi közlekedési koncepció kidolgozásában,
felülvizsgálatában való részvétel.
5.) A Családsegítő Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságban az eddigi
gyakorlatnak megfelelően folytatni kell az iskoláskorúak, fiatalkorúak problémáinak
folyamatos figyelemmel kísérését, a bűnnel, bűnözéssel, kábítószerezéssel kapcsolatos
jelenségek feltárását és jelzését, a problémák megoldására javaslat kidolgozását, a problémás
egyedi esetek megtárgyalását.
6.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évente értékeli a
közbiztonság helyzetét, ehhez az e téren tevékenykedő szervek és szervezetek beszámolókat
adnak, melyek az előző évi statisztikákat és fontosabb adatokat tartalmazzák. Ezen beszámoló
keretében valósul meg a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdésében
foglalt kötelezettség teljesítése is, mely szerint a rendőrkapitány személyesen vagy
képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő
települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
7.) A továbbiakban a Kethelyi út bevezető szakaszára, a Füzesi út bevezető szakaszára is
hasznos lenne sebességkijelző berendezés elhelyezése. Ezen kívül az Akasztó-domb alatt az
Árpád utca bevezető szakaszán is, bár itt kisebb a forgalom.
8.) 2007. szeptember 12-én átadásra került a CADSES Interreg III.B. CHIRON projekt
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támogatásával megvalósult, a Színház épületében kialakított turisztikai információs
látogatóközpont. Az épületen belül a recepciós előtér helyiségének felújításával, biztonsági
üvegajtók beépítésével, bútorok és nagy értékű elektronikai eszközök beszerzésével, összesen
közel 10 millió forintos beruházással nyílt meg az intézmény. A Színház épülete és a
látogatóközpont vagyonvédelme érdekében – az épület hiányos külső megvilágításából
adódóan – szükséges mozgásérzékelő lámpák felszerelése a nevezett projekt költségére, a
homlokzatra és az épület oldalsó lábazati részének megvilágítására. Ez és a rendőrség
fokozott ellenőrzése biztosítaná az épület és környékének biztonságosabbá tételét az
objektum-, illetve a térfigyelő kamerarendszer kialakításáig.
9.) Szentgotthárd az idegenforgalom területén jelentős lépéseket tett. Az idegenforgalmi
koncepció alapján megindult fejlesztések, az élményfürdő átadása a turisták nagyobb számban
való megjelenését jelenti. A vendégek megérkezése és itt tartózkodása közbiztonsági
szempontból is hordoz kihívásokat. Ennek kezelésére külön cselekvési tervet kell készíteni.
10.) Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány fő feladatának tekinti a riasztó
rendszer bővítését, valamint az így befolyt pénzeszközöknek az Alapító céljának megfelelően
történő felhasználását. A jövőben az Ifjúságvédelmi Őrjáratok finanszírozásában is szerepe
lehet.

V.
ÖSSZEFOGLALÁS
Összefoglalva az eddig leírtakat megállapítható három prioritás, melyek a jövőbeni
bűnmegelőzési - közbiztonsági munkát meghatározzák:
1.) Prevenciós programok
Csak példát említve ennek fontosságára: a vagyon elleni bűncselekmények és
szabálysértések jelentős részénél a sértett figyelmetlensége, nem kellő elővigyázatossága,
hanyagsága is közrejátszott áldozattá válásában. Ezért az ennek megelőzését szolgáló
kiadványok, műsorok, cikkek, rendezvények, előadások elsődleges fontosságúak.
De ide sorolható többek között a rendőrség azon tevékenysége is, amikor új vállalkozás
megjelenésekor akár telepengedélyezési eljárás keretében bejárják a telephelyet,
feltérképezik a helyszínt, javaslatokat tesznek a biztonsági intézkedések megtételére.
2.) Közterületi jelenlét fokozása
Ennek bűnözés-elrettentő hatása van, hiszen növeli a bűnöző kockázatát, a „lebukás”
veszélyét. A rendőrségnek és a polgárőrségnek van ebben kiemelkedő szerepe, de az
Ifjúságvédelmi Őrjáratnak is lenne feladata e téren. Pozitív és megtartandó gyakorlat, ha a
településen megjelenő ismeretlen és bármilyen okból gyanúsnak tűnő személyeket és
gépkocsik utasait a rendőrök ellenőrzik, őket kikérdezik jelenlétük okáról és céljáról.
Ugyancsak fontos annak tudatosítása és a gyakorlat kialakítása arra vonatkozóan, hogy a
megjelenő házaló kereskedők esetében bármely polgár rendőrségre tett jelzése esetén a
rendőrjárőr rövid időn belül megjelenik és igazoltatja a házalókat, majd ha szükséges,
intézkedést tesz. A Polgármesteri Hivatalhoz bejelentkező házaló kereskedők esetén a
Hivatal kötelező jelleggel jelez a rendőrőrsre, megadja a házaló kereskedők legfontosabb
adatait és ezek alapján a rendőrség ellenőrzi és igazoltatja őket.
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3.) Ifjúságvédelem
Bár harmadikként soroltuk fel, de talán a legfontosabb feladat a bűnmegelőzés terén. Nem
csak az ifjúság áldozattá válásának megakadályozásáról van itt szó, hanem ugyanilyen
fontos cél annak megelőzése, hogy bűnelkövetőkké váljanak. Ezen feladatok hatékonyabb
megvalósítását segítheti az Ifjúságvédelmi Őrjárat rendszeressé tétele.

Huszár Gábor
Szentgotthárd Város polgármestere,
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési
és Közbiztonsági Bizottságának
elnöke
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2. melléklet

I. Az egészségfejlesztési kérdőíves felmérés (Attitűd teszt)
eredményei
5. évfolyam: Szentgotthárd + Magyarlak
1. Nemed
Fiú (fő / %)

Lány (fő / %)

56

40

58,3

Összesen (fő / %)

41,6

96

100

2. Kivel élsz együtt?
Összesen (fő / %)
Szüleimmel
Egyik szülőmmel
Szüleimmel és nagyszüleimmel
Nevelőszülőkkel

74
6
12
4

77
6
12,5
4,1

3. Kivel beszéled meg legszívesebben a problémáidat?
Magyarlak (fő)

Sztgh. (fő)
Szüleimmel és/vagy
testvéreimmel
Barátaimmal
Osztályfőnökömmel
vagy valamelyik
tanárommal
Szakemberrel
Valamelyik
rokonommal

Összesen (fő / %)

79

8

87

90,6

15

2

17

17,7

5

0

5

5,2

4

0

4

4,2

15

0

15

15,6

4. Mennyire jellemzőek rád az alábbi állítások?
Összesen (fő / %)
Mindig sikerül megoldani a problémáimat
Bármi történik, általában kezelni tudom a
helyzetet

59

61,4

70

72,9

5. Mennyire vagy elégedett az alábbi kapcsolataiddal?
Kiváló/szuper
Jó/elégedett
vagyok
Közepes
Tűrhető
Rossz

Édesanya

Összesen (fő / %)
Édesapa
Barátok

88

91,6

79

82,3

47

48,9

42

43,7

6

6,2

14

14,6

39

40,6

37

38,5

1
1
0

1,0
1,0
0

1
2
5

1,0
2,1
5,2

2
1
1

2,1
1,0
1,0

14
1
2

14,6
1,0
2,1

Tanárok

6. Mennyit tudsz a drogokról?
Összesen (fő / %)
Mindent tudok

5

5,2
126

14
44
33

Sokat tudok, de nem eleget
Csak keveset tudok
Szinte semmit sem tudok

14,6
45,8
34,4

7. Kitől kaptál információt a drogokról?
Összesen (fő / %)
Családom tagjaitól
Baráti körömtől
Tanáraimtól
Külső szakemberektől

26
25
22
11

27,0
26,0
22,9
11,4

8. Mi a véleményed a dohányzásról?
Sztgh.(fő/ % )
Károsnak találom
Nem foglalkozom vele
Nem találom károsnak
„Menő” dolog

68
14
3
1

79,0
16,3
3,5
1,2

Magyarlak (fő /% )

10
0
0
0

Összesen (fő / %)

100,0
0
0
0

78
14
3
8

81,2
14,6
3,1
1,0

9. Barátaid dohányoznak-e?
Sztgh.(fő )
Egyáltalán nem
Csak kevesen
dohányoznak
Többsége dohányzik
Mindegyik dohányzik

Magyarlak (fő )

Összesen (fő / %)

69

9

79

82,3

15

1

16

16,6

2
0

0
0

2
0

2,0
0

10. Különbözik-e a te dohányzásról alkotott véleményed a barátaidétól?
Sztgh. (fő )
Nem
Igen, de nem téma
Igen, cikiznek is miatta
Igen

73
8
2
3

Magyarlak(fő)

6
2
0
2

Összesen (fő / %)

79
10
2
5

82,3
10,4
2,0
5,2

11. Mi a véleményed az alkoholfogyasztásról?
Sztgh. (fő )
Károsnak találom
Nem foglalkozom vele
Nem találom károsnak
„Klassz” dolog

58
22
3
3

Magyarlak (fő )

9
1
0
0

Összesen (fő / %)

67
23
3
3

69,8
23,9
3,1
3,1

12. Mi a barátaid véleménye az alkoholfogyasztásról?
Elítélik
Különösebben nem
foglalkoznak vele
„Menő” dolog
Alkalomszerűen
fogyasztják

Sztgh. (fő)

Magyarlak (fő )

36

6

Összesen (fő / %)

42

43,8

42

4

48

50,0

5

0

5

5,2

3

0

3

3,1
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13. Különbözik-e az alkoholfogyasztásról alkotott véleményed a barátaidétól?
Sztgh. (fő )

Magyarlak (fő )

76
5
1
4

9
1
0
0

Nem
Igen, de nem téma
Igen, cikiznek is miatta
Igen

Összesen (fő / %)

85
6
1
4

88,5
6,3
1,0
4,2

14. Mi a véleményed a kábítószeresekről?
Sztgh. (fő )

Magyarlak (fő )

42

4

46

47,9

31
9

1
3

32
12

33,3
12,5

32

4

36

37,5

6

0

6

6,3

30

5

35

36,4

Rosszul oldják meg a
problémát
Betegek
Elítélem őket
Sajnálom őket, segíteni
kellene nekik
Azt csinálnak amit
akarnak
Nem normálisak

Összesen (fő / %)

15. Kipróbálnád-e valamelyik illegális drogot, ha alkalmad nyílna rá?
Sztgh. (fő )

Magyarlak (fő )

0
7
2

0
0
0

0
7
2

0
7,3
2,1

77

10

87

90,1

Igen
Lehetséges
Nem valószínű
Határozottan
elutasítanám

Összesen (fő / %)

16. Van-e a szűkebb vagy tágabb családodban olyan személy, aki
Összesen (fő / %)
Cigarettázik
Rendszeresen vagy sok alkoholt
fogyaszt
Sok gyógyszert szed
Kábítószert használ vagy használt
Öngyilkosságot kísérelt meg
Mentes a káros szenvedélyektől

68

70,8

12

12,5

8
2
2
33

8,3
2,1
2,1
34,3

17. Egy átlagos héten hány estét töltesz otthon, amikor nem mész sehova?
Összesen (fő / %)
Egyet sem
1-2 estét
3-4 estét
5-6 estét
Minden estét otthon töltök
Kollégista vagyok

3
2
9
16
70
1

3,1
2,1
9,4
16,6
72,9
1,0

18. Mi édesapád legmagasabb iskolai végzettsége?
Összesen (fő / %)
8 általánosnál kevesebb
8 általános

0
5

0
5,2
128

Szakmunkásképző
Érettségi
Főiskola/Egyetem
Nem tudom

12
5
16
58

12,5
5,2
16,6
60,4

II. Az egészségfejlesztési kérdőíves felmérés (Attitűd teszt)
eredményei
6. évfolyam: 101 fő
5. Nemed
Fiú

Lány

46

41

Magyarlak

14

6. Kivel élsz együtt?
Összesen (fő / %)
Szüleimmel
Egyik szülőmmel
Szüleimmel és nagyszüleimmel
Nevelőszülőkkel

74
16
11
-

73,2
15,8
10
-

7. Kivel beszéled meg legszívesebben a problémáidat?
Szüleimmel és/vagy
testvéreimmel
Barátaimmal
Osztályfőnökömmel
vagy valamelyik
tanárommal
Szakemberrel
Valamelyik
rokonommal

Fiú (fő / %)

Lány (fő / %)

Magyarlak (fő / %)

28

60,8

30

73,1

10

71,4

22

47,8

16

39

9

64,2

5

20,8

30

73,1

3

21,4

8

17,4

0

0

2

14,3

21

45,6

9

21,9

5

35,7

8. Mennyire jellemzőek rád az alábbi állítások?
Összesen (fő / %)
Mindig sikerül megoldani a problémáimat
Bármi történik, általában kezelni tudom a
helyzetet
Nem válaszolt

77

76,2

70

69,3

1

0,9

9. Mennyire vagy elégedett az alábbi kapcsolataiddal?
Édesanya
Kiváló/szuper
Nagyon jó
Közepes
Tűrhető

95
6
0
0

94,0
5,9
0
0

Összesen (fő / %)
Édesapa
Barátok

84
15
1
1

83,2
14,8
1
1

64
34
2
1

63,4
33,6
1,9
1

Tanárok

35
50
13
3

34,6
49,5
12,8
2,9
129

Rossz

0

0

0

0

0

0

0

0

10. Kitől kaptál információt a drogokról?
Összesen (fő / %)
Családom tagjaitól
Baráti körömtől
Tanáraimtól
Külső szakemberektől
Internet

38
31
22
17
2

37,6
30,7
21,7
16,8
1,9

11. Mennyit tudsz a drogokról?
Összesen (fő / %)

8
32
38
23

Mindent tudok
Sokat tudok, de nem eleget
Csak keveset tudok
Szinte semmit sem tudok

7,9
31,6
37,6
22,7

12. Mi a véleményed a dohányzásról?
Fiú (fő / %)
Károsnak találom
Nem foglalkozom vele
Nem találom károsnak
„Menő” dolog

35
14
0
0

76,0
30,4
0
0

Lány (fő / %)

34
7
0
0

Magyarlak (fő / %)

82,9
17,0
0
0

9
5
0
0

64,3
35,7
0
0

13. Barátaid dohányoznak-e?
Fiú (fő / %)
Egyáltalán nem
Csak kevesen
dohányoznak
Többsége dohányzik
Mindegyik dohányzik

Lány (fő / %)

Magyarlak (fő / %)

43

93,4

37

90,2

6

42,8

2

4,3

4

9,7

6

42,8

1
0

2,1
0

0
0

0
0

2
0

14,3
0

14. Különbözik-e a te dohányzásról alkotott véleményed a barátaidétól?
Nem
Igen, de nem téma
Igen, cikiznek is miatta
Igen

Fiú (fő / %)

Lány( fő / %)

36
9
0
1

32
4
0
5

78,2
19,5
0
2,1

78,0
9,7
0
12,1

Magyarlak (fő / %)

7
6
0
1

50,0
42,8
0
7,1

15. Mi a véleményed az alkoholfogyasztásról?
Fiú (fő / %)
Károsnak találom
Nem foglalkozom vele
Nem találom károsnak
„Klassz” dolog

28
14
4
0

60,8
30,4
8,6
0

Lány (fő / %)

32
9
0
0

78,0
21,9
0
0

Magyarlak (fő / %)

7
5
1
1

50,0
35,7
7,1
7,1

16. Mi a barátaid véleménye az alkoholfogyasztásról?
Fiú (fő / %)
Elítélik

11

23,9

Lány (fő / %)

14

34,1

Magyarlak (fő / %)

2

14,2
130

Különösebben nem
foglalkoznak vele
„Menő” dolog
Alkalomszerűen
fogyasztják

28

60,8

25

60,9

8

57,1

2

4,3

1

2,4

3

21,4

1

2,4

1

7,1

3 nem értékelhető

17. Különbözik-e az alkoholfogyasztásról alkotott véleményed a barátaidétól?
Fiú (fő / %)
Nem
Igen, de nem téma
Igen, cikiznek is miatta
Igen

42
3
3
1

Lány (fő / %)

91,3
6,5
6,5
2,2

34
5
0
2

Magyarlak (fő / %)

82,9
12,2
0
4,8

11
3
0
0

78,5
21,4
0
0

18. Mi a véleményed a kábítószeresekről?
Fiú (fő / %)
Rosszul oldják meg a
problémát
Betegek
Elítélem őket
Sajnálom őket, segíteni
kellene nekik
Azt csinálnak amit
akarnak
Nem normálisak

Lány (fő / %)

Magyarlak (fő / %)

20

43,5

23

56,0

7

50,0

18
11

39,1
23,9

11
8

26,8
19,5

2
0

14,3
0

13

28,3

16

39,0

5

35,7

6

13,0

4

9,7

2

14,3

16

34,8

17

41,5

5

35,7

19. Kipróbálnád-e valamelyik illegális drogot, ha alkalmad nyílna rá?
Fiú (fő / %)
Igen
Lehetséges
Nem valószínű
Határozottan
elutasítanám

Lány (fő / %)

Magyarlak (fő / %)

0
0
5

0
0
10,9

0
1
5

0
2,4
12,2

0
3
2

0
21,4
14,3

41

89,3

35

85,4

9

64,3

20. Van-e a szűkebb vagy tágabb családodban olyan személy, aki
Összesen (fő / %)
Cigarettázik
Rendszeresen vagy sok alkoholt
fogyaszt
Sok gyógyszert szed
Kábítószert használ vagy használt
Öngyilkosságot kísérelt meg
Mentes a káros szenvedélyektől

62

61,4

7

6,9

7
0
0
51

6,9
0
0
51,1

21. Egy átlagos héten hány estét töltesz otthon, amikor nem mész sehova?
Összesen (fő / %)
Egyet sem
1-2 estét
3-4 estét
5-6 estét
Minden estét otthon töltök

0
0
5
15
79

0
0
4,9
14,8
78,2
131

Kollégista vagyok

0

0

22. Mi édesapád legmagasabb iskolai végzettsége?
Összesen (fő / %)
8 általánosnál kevesebb
8 általános
Szakmunkásképző
Érettségi
Főiskola/Egyetem
Nem tudom

0
4
25
20
19
33

0
3,9
24,7
19,8
18,8
32,7

III. Az egészségfejlesztési kérdőíves felmérés (Attitűd teszt)
eredményei
Szentgotthárd: gimnázium 9. évfolyam
23. Nemed
Fiú

Lány

Összesen

9

15

24

24. Kivel élsz együtt?
Összesen (fő / %)
Szüleimmel
Egyik szülőmmel
Szüleimmel és nagyszüleimmel
Nevelőszülőkkel

14
6
4
0

58,3
25,0
16,6
0

25. Kivel beszéled meg legszívesebben a problémáidat?
Fiú (fő / %)
Szüleimmel és/vagy
testvéreimmel
Barátaimmal
Osztályfőnökömmel
vagy valamelyik
tanárommal
Szakemberrel
Valamelyik
rokonommal

Lány (fő / %)

Összesen (fő / %)

9

11

20

83,3

6

12

18

75,0

2

0

2

8,3

0

0

0

0

3

7

10

41,6

26. Mennyire jellemzőek rád az alábbi állítások?
Összesen (fő / %)
Mindig sikerül megoldani a problémáimat
Bármi történik, általában kezelni tudom a
helyzetet
Nem válaszolt

16

66,6

20

83,3

0

0
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27. Mennyire vagy elégedett az alábbi kapcsolataiddal?
Kiváló/szuper
Nagyon jó
Közepes
Tűrhető
Rossz

Édesanya

Összesen (fő / %)
Édesapa
Barátok

20
4
0
0
0

14
6
1
1
0

83,3
16,6
0
0
0

58,3
25,0
4,2
4,2
0

19
2
2
1
0

Tanárok

79,2
8,3
8,3
4,2
0

5
8
7
1
3

20,8
33,3
29,2
4,2
12,5

28. Kitől kaptál információt a drogokról?
Összesen (fő / %)
Családom tagjaitól
Baráti körömtől
Tanáraimtól
Külső szakemberektől

8
7
7
7

33,3
29,2
29,2
29,2

29. Mennyit tudsz a drogokról?
Összesen (fő / %)

3
11
10
0

Mindent tudok
Sokat tudok, de nem eleget
Csak keveset tudok
Szinte semmit sem tudok

12,5
45,8
41,6
0

30. Mi a véleményed a dohányzásról?
Fiú (fő / %)
Károsnak találom
Nem foglalkozom vele
Nem találom károsnak
„Menő” dolog

6
3
0
0

Lány (fő / %)

Összesen (fő / %)

13
2
0
0

19
5
0
0

79,2
20,8
0
0

31. Barátaid dohányoznak-e?
Fiú (fő / %)
Egyáltalán nem
Csak kevesen
dohányoznak
Többsége dohányzik
Mindegyik dohányzik

Lány (fő / %)

Összesen (fő / %)

7

5

12

50,0

1

6

7

29,2

1
0

4
0

5
0

20,8
0

32. Különbözik-e a te dohányzásról alkotott véleményed a barátaidétól?
Fiú (fő / %)
Nem
Igen, de nem téma
Igen, cikiznek is miatta
Igen

7
1
1
0

Lány( fő / %)

6
7
1
1

Összesen (fő / %)

13
8
2
1

54,2
33,3
8,3
4,2

33. Mi a véleményed az alkoholfogyasztásról?
Fiú (fő / %)
Károsnak találom
Nem foglalkozom vele

5
4

Lány (fő / %)

6
6

Összesen (fő / %)

11
10

45,8
41,6
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Nem találom károsnak
„Klassz” dolog

0
0

2
1

2
1

8,3
4,2

34. Mi a barátaid véleménye az alkoholfogyasztásról?
Fiú (fő / %)
Elítélik
Különösebben nem
foglalkoznak vele
„Menő” dolog
Egyéb

Lány (fő / %)

Összesen (fő / %)

3

0

3

12,5

4

11

15

62,5

2
0

2
2

4
2

16,6
8,3

35. Különbözik-e az alkoholfogyasztásról alkotott véleményed a barátaidétól?
Fiú (fő / %)

Lány (fő / %)

6
3
0
0

Nem
Igen, de nem téma
Igen, cikiznek is miatta
Igen

8
5
0
2

Összesen (fő / %)

14
8
0
2

58,3
33,3
0
8,3

36. Mi a véleményed a kábítószeresekről?
Fiú (fő / %)
Rosszul oldják meg a
problémát
Betegek
Elítélem őket
Sajnálom őket, segíteni
kellene nekik
Azt csinálnak amit
akarnak
Nem normálisak

Lány (fő / %)

Összesen (fő / %)

6

10

16

66,6

4
4

5
2

9
6

3,7
25,0

2

8

10

41,6

3

2

5

20,8

6

4

10

41,6

37. Kipróbálnád-e valamelyik illegális drogot, ha alkalmad nyílna rá?
Fiú (fő / %)
Igen
Lehetséges
Nem valószínű
Határozottan
elutasítanám

Lány (fő / %)

Összesen(fő / %)

0
0
2

0
2
2

0
2
4

0
8,3
16,6

7

11

1

75,0

38. Van-e a szűkebb vagy tágabb családodban olyan személy, aki
Összesen (fő / %)
Cigarettázik
Rendszeresen vagy sok alkoholt
fogyaszt
Sok gyógyszert szed
Kábítószert használ vagy használt
Öngyilkosságot kísérelt meg
Mentes a káros szenvedélyektől

19

79,2

1

4,2

1
1
0
14

4,2
4,2
0
58,3
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39. Egy átlagos héten hány estét töltesz otthon, amikor nem mész sehova?
Összesen (fő / %)

0
0
2
10
12
0

Egyet sem
1-2 estét
3-4 estét
5-6 estét
Minden estét otthon töltök
Kollégista vagyok

0
0
8,3
41,6
50,0
0

40. Mi édesapád legmagasabb iskolai végzettsége?
Összesen (fő / %)
8 általánosnál kevesebb
8 általános
Szakmunkásképző
Érettségi
Főiskola/Egyetem
Nem tudom

0
2
9
8
5
1

0
8,3
37,5
33,3
20,8
4,2

IV. Az egészségfejlesztési kérdőíves felmérés (Attitűd teszt)
eredményei
Szentgotthárd: gimnázium 10. évfolyam
41. Nemed
Fiú

Lány

Összesen

12

10

22

42. Kivel élsz együtt?
Összesen (fő / %)
Szüleimmel
Egyik szülőmmel
Szüleimmel és nagyszüleimmel
Nevelőszülőkkel

16
2
4
0

72,7
9,0
18,2
0

43. Kivel beszéled meg legszívesebben a problémáidat?
Fiú (fő / %)
Szüleimmel és/vagy
testvéreimmel
Barátaimmal
Osztályfőnökömmel
vagy valamelyik
tanárommal
Szakemberrel
Valamelyik
rokonommal

Lány (fő / %)

Összesen (fő / %)

10

7

17

77,2

7

10

17

77,2

0

0

0

0

2

0

2

9,0

3

1

4

18,2
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44. Mennyire jellemzőek rád az alábbi állítások?
Összesen (fő / %)
Mindig sikerül megoldani a problémáimat
Bármi történik, általában kezelni tudom a
helyzetet

16

72,7

17

77,3

45. Mennyire vagy elégedett az alábbi kapcsolataiddal?
Kiváló/szuper
Nagyon jó
Közepes
Tűrhető
Rossz

Édesanya

Összesen (fő / %)
Édesapa
Barátok

Tanárok

17
4
1
0
0

14
8
0
0
0

0
8
12
0
2

72,7
18,2
4,5
0
0

63,6
36,4
0
0
0

11
11
0
0
0

50,0
50,0
0
0
0

0
36,6
54,5
0
9,0

46. Kitől kaptál információt a drogokról?
Összesen (fő / %)
Családom tagjaitól
Baráti körömtől
Tanáraimtól
Külső szakemberektől

7
9
6
7

31,8
40,9
27,3
31,8

47. Mennyit tudsz a drogokról?
Összesen (fő / %)

0
13
9
0

Mindent tudok
Sokat tudok, de nem eleget
Csak keveset tudok
Szinte semmit sem tudok

0
59,0
40,9
0

48. Mi a véleményed a dohányzásról?
Fiú (fő / %)
Károsnak találom
Nem foglalkozom vele
Nem találom károsnak
„Menő” dolog

9
3
0
0

Lány (fő / %)

Összesen (fő / %)

10
2
0
0

19
5
0
0

86,4
22,7
0
0

49. Barátaid dohányoznak-e?
Fiú (fő / %)
Egyáltalán nem
Csak kevesen
dohányoznak
Többsége dohányzik
Mindegyik dohányzik

Lány (fő / %)

Összesen (fő / %)

0

2

2

9,0

9

5

14

63,6

3
0

3
0

6
0

27,3
0

50. Különbözik-e a te dohányzásról alkotott véleményed a barátaidétól?
Fiú (fő / %)
Nem
Igen, de nem téma
Igen, cikiznek is miatta
Igen

4
5
0
3

Lány( fő / %)

5
5
0
0

Összesen (fő / %)

9
10
0
3

40,9
45,4
0
13,6
136

51. Mi a véleményed az alkoholfogyasztásról?
Fiú (fő / %)
Károsnak találom
Nem foglalkozom vele
Nem találom károsnak
„Klassz” dolog

Lány (fő / %)

3
5
1
3

5
5
0
0

Összesen (fő / %)

8
10
1
3

36,4
45,4
4,5
13,6

52. Mi a barátaid véleménye az alkoholfogyasztásról?
Fiú (fő / %)
Elítélik
Különösebben nem
foglalkoznak vele
„Menő” dolog
Egyéb

Lány (fő / %)

Összesen (fő / %)

0

0

0

0

7

8

15

68,2

5
0

2
0

7
0

31,8
0

53. Különbözik-e az alkoholfogyasztásról alkotott véleményed a barátaidétól?
Fiú (fő / %)

Lány (fő / %)

4
5
0
3

Nem
Igen, de nem téma
Igen, cikiznek is miatta
Igen

5
3
0
2

Összesen (fő / %)

9
8
0
5

40,9
36,6
0
22,7

54. Mi a véleményed a kábítószeresekről?
Fiú (fő / %)
Rosszul oldják meg a
problémát
Betegek
Elítélem őket
Sajnálom őket, segíteni
kellene nekik
Azt csinálnak amit
akarnak
Nem normálisak

Lány (fő / %)

Összesen (fő / %)

6

8

14

63,6

8
4

4
2

12
6

54,5
27,3

2

6

8

36,6

4

0

4

18,2

5

1

6

27,2

55. Kipróbálnád-e valamelyik illegális drogot, ha alkalmad nyílna rá?
Fiú (fő / %)
Igen
Lehetséges
Nem valószínű
Határozottan
elutasítanám

Lány (fő / %)

Összesen(fő / %)

0
0
3

0
0
4

0
0
7

0
0
31,8

9

6

15

68,2

56. Van-e a szűkebb vagy tágabb családodban olyan személy, aki
Összesen (fő / %)
Cigarettázik
Rendszeresen vagy sok alkoholt
fogyaszt
Sok gyógyszert szed
Kábítószert használ vagy használt
Öngyilkosságot kísérelt meg

15

68,2

3

13,6

1
0
0

4,5
0
0
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Mentes a káros szenvedélyektől

16

72,7

57. Egy átlagos héten hány estét töltesz otthon, amikor nem mész sehova?
Összesen (fő / %)
Egyet sem
1-2 estét
3-4 estét
5-6 estét
Minden estét otthon töltök
Kollégista vagyok

0
0
2
8
10
0

0
0
9,0
36,4
45,4
0

58. Mi édesapád legmagasabb iskolai végzettsége?
Összesen (fő / %)
8 általánosnál kevesebb
8 általános
Szakmunkásképző
Érettségi
Főiskola/Egyetem
Nem tudom

0
2
11
4
3
2

0
9,0
50,0
18,2
13,6
9,0
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. április 27-i ülésére
Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadása
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást
adom:
I.
Az önkormányzati feladat-ellátás általános értékelése
Az önkormányzat 2010. 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 Önkormányzat Vagyonkezelő Kft.-vel volt szerződésünk.
Az egészségügyi ellátásban 2 fő házi gyermekorvos és 4 fő háziorvos vállalkozói formában
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.
2010. évben is vállalkozási szerződés keretein belül működtettük a Kossuth Filmszínházat.
2010. június 30-ig megállapodás alapján a Tótágas Közalapítvány útján biztosítottuk a három
éven aluli gyermekek bölcsődei ellátását. 2010. július 1-től a Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő és ezen időponttól átalakult
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Intézmény keretein belül láttuk el
a bölcsődei feladatokat.
Az Önkormányzat önként vállalt feladatként végzi a középiskolai oktatást és kollégiumi
ellátást a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézmény fenntartásával.
További önként vállalt feladat a szakorvosi ellátás, melyet a Rendelőintézet keretein belül
biztosított az Önkormányzat.
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II.
Társulási szinten ellátott feladatok
2010. 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, majd a Játékvár Óvoda 2010. július
01. időponttól Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményként
működött tovább, 4 községi tagóvodával (Kerekerdő Óvoda Rönök, Tapsifüles Óvoda
Gasztony, Csillagvirág Óvoda Csörötnek, Micimackó Óvoda Magyarlak) és a bölcsődei
feladatellátással (Tótágas Bölcsőde) kiegészülve ,
- 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 a támogató szolgálatot 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 2010. évben, mind
Szentgotthárd, mind pedig a Kistérség települései számára:
1. Intézmény fenntartásával látta el
az oktatás – nevelés területén:
- az óvodai nevelést: Játékvár Óvoda Szentgotthárd, Kerekerdő Óvoda Rönök,
Tapsifüles Óvoda Gasztony, 2010. július 1-től a Csillagvirág Óvoda
Csörötnek, Micimackó Óvoda Magyarlak, valamint a szentgotthárdi óvodában
foglalkoztatott, és a térségben „utazó” logopédus útján a logopédiai ellátást,
- alapfokú oktatást látta el a Szentgotthárd és Kistérsége 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
- a bölcsődei ellátást 2010. július 1-től a Tótágas Bölcsőde Szentgotthárd útján.
2. Szervező tevékenységével biztosította:
- a Rendelőintézet Szentgotthárd irányításával az orvosi ügyeleti ellátást,
- a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban foglalkozatott belső ellenőr útján a
belső ellenőrzési tevékenységet
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-

a Móra Ferenc Városi Könyvtár irányításával a mozgókönyvtári szolgáltatást,
a Berzsenyi Dániel Főiskola Pedagógiai Szolgáltató Központjával kötött
megállapodás útján a nevelési tanácsadást.

A Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal végzi.
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 2010. évben is.
A Társulás útján biztosított közszolgáltatások központi finanszírozása 2010. évben a
következők szerint alakult:
Jogcím:

Eredeti
előirányzat
állami 383.046

Normatív
támogatás
Normatív kötött felh. tám.
ebből:
- kieg.tám. közokt. fel.hoz
-szoc. felk. kieg. tám.
-Tkt kieg.normatíva
Központosított előir.-k
Összesen:

1.800
301
118.164
503.311

Módosított
előir.
392.005

Teljesítés
392.005

Teljesítés
%
100

1.800
348
120.935
46.580
561.668

1.800
348
120.935
46.580
561.668

100
100
100
100
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 2010. évet.

III.
Többéves kihatással járó feladatok
2010. évben kezdődött meg a megvalósítása a Szlovénia – Magyarország határon átnyúló
Együttműködési Programnak: Mental Health Lelki egészség megőrzése c. projekt. A teljes
projekt 48.100 e/Ft, melyből 2010. évben felhalmozási célú kiadásként 6.806 e/Ft, működési
feladatokra 17.640 e/Ft került tervezésre, a tényleges kiadás: működési célú 1.142 e/Ft volt,
felhalmozási célú kiadást nem teljesítettünk. A pályázati program 2010-2011.-2012. években
valósul meg.
2009. évben kezdődött meg a St.Gotthard Spa & Wellness Fürdő fejlesztésére az
Önkormányzati Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján (2054/2008. sz.
Kormány határozat) biztosított támogatás felhasználása. A 2009. évben az eszközbeszerzések
nagy része, valamint a tervezési feladatok bonyolódtak le, 2010. évben a marketing
tevékenység és a külső fejlesztés építési feladatai valósultak meg. 2010. évre tervezett kiadás
291.996 e/Ft volt, tényleges felhasználásként 291.950. e/Ft-ot számoltunk el.
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IV.
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2010. évben az Önkormányzat követett támogatást:
 az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő
elengedése jogcímen közvetett támogatást nem biztosított;
 a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
jogcímen közvetett támogatást nem biztosított;
 helyi adónál, gépjárműadónál kedvezmény, mentesség jogcímen közvetett támogatást a
nem biztosított;
 helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség jogcímen közvetett támogatást nem biztosított;
 egyéb jogcímen közvetett támogatást a talajterhelési díj fizetésére nem kötelezett
ingatlantulajdonosok esetén az igazolt folyékony hulladék elszállításai díj 57 %-ának
megfelelő mértékben biztosított az Önkormányzat, amely 2010. évben 612 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 2010. évben is törekedett a pályázati lehetőségek minél
szélesebb körben történő kihasználására.
A 2010. 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

Rába árvízi védekezési és
NYDRFT
helyreállítási költségek
Vis maior támogatás
támogatása
igénylése
Szentgotthárdon

St. Gotthard Spa &
Wellness Termálfürdő
szabadtéri fejlesztése

KT.
TELJES ÖSSZEG
HAT.SZÁM

203/2009

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

14.019.152,-

9.392.832,- Ft

4.626.320,-

300.000.000.-

300.000.000.-

0.-

Önkormányzati
Minisztérium
2054/2008. (V.9)
Korm. hat.

MEGJEGYZÉS
2010. 06.30. volt a befejezési
határidő
Elszámolás benyújtása 2010.07.

Támogatás elszámolása
megtörtént.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott EU-s pályázatok
CÍME
KEOP-7.1.3.0/09-20090002
Szentgotthárd-Farkasfa
településrész
ivóvízminőség-javítása
KEOP-1.3.0/2F/09-20100021
Szentgotthárd-Farkasfa
településrész
ivóvízminőség-javítása
Szentgotthárd
városközponti Liget
fejlesztése
Szentgotthárdi háziorvosi
rendelő komplex
akadálymentesítése és
energia-hatékony
felújítása
Regionális
Légszennyezettségi
Mérőrendszer (RLM)

KIÍRÓ
KEOP-2009-1.3.0
Ivóvízminőségjavítása

KEOP-1.3.0
Ivóvízminőségjavítása

KT.
HAT.SZÁM

132/2009.

179/2010.

TELJES ÖSSZEG
Elszámolható
költségek – nettó:
1F:1.617.000,-

Nettó
2F: 30.450.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG
Támogatás:
1F: 1.374.450,85 %

2F: 27.405.000,90 %

SAJÁT ERŐ
1F: 242.550,15 %
ÁFA (25 %):
1F: 404.250,-

175/2009

52.824.000,- Ft

47.541.600,90 %

5.282.400,10 %

NYDOP-20095.2.1/A

302/2009

55.286.112,-

49.757.501,90 %

5.528.612,10 %

311/2010

Kb. 87. 000.000,317.520 euro

74.220.300,269.892 euro
95 %

1.forduló – előkészítési
szakasz

2F: 3.045.000,2. fordulós pályázat 2010.
10%
októberben került benyújtásra.
ÁFA (25 %) Támogató okirat 2011. január 13-án
7.612.500,érkezett, megvalósítás 2011. évben

NYDOP-20093.1.1/C
Kisléptékű, pontszerű
kisvárosi fejlesztések

Harmadik célkitűzés
Határon átnyúló
Együttműködés ATHU OP-2007-2013

MEGJEGYZÉS

2009-ben pályázat benyújtása,
megvalósítás 2010. és 2011. március
15. Elszámolás 2011. évben
2010. január 29-én benyújtva,ú
megvalósítás 2011. évben

A konzorcium vezetője: az Észak4.365.900,- Dunántúli
Környezetvédelmi,
(15.876 Euro) Természetvédelmi
és
Vízügyi
5%
Felügyelőség
Projekt indulása: 2011.
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VI.
Államháztartási Belső Kontrollok
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) az államháztartási belső
kontrollok működtetését írták elő 2010. évben a költségvetési szervek tekintetében.
Az államháztartási belső kontrollok működésére vonatkozó részletes intézményenkénti
beszámolót – az Ámr, 21. sz. mellékletében rögzített szempontok szerint - az előterjesztéshez
mellékeljük.
Az államháztartási belső kontrollok működtetésével biztosították az intézmények:
 a tevékenységek szabályszerű, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes
működését,
 teljesítették az elszámolási kötelezettséget,
 a működésük megfelelt a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak,
 a szervezetek forrásainak védelme biztosított volt.
Az államháztartási belső kontrollok működését hatékonyan segítette, ill. beépült a teljes
kontroll rendszerbe a belső ellenőrzés, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos
vezetői ellenőrzés (FEUVE).
2010. évben a FEUVE szabályzatnak és egyéb belső szabályzatainknak megfelelően a
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés folyamatai dokumentáltak,
ellenőrzöttek voltak.
Belső ellenőrzési tevékenység
Szentgotthárd Város Önkormányzata 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 tevékenységet.
2010. évben lefolytatott ellenőrzések részletes ismertetése év közben a Képviselő-testületi
üléseken megtörtént. A belső ellenőr éves munkájáról szóló összefoglaló jelentés az
előterjesztéshez mellékeltük.
2010. évben a belső ellenőr által lefolytatott munkaterv szerinti ellenőrzések a következők
voltak:
1./ Pályázati támogatások felhasználásának ellenőrzése 3 község, valamint 3 intézmény
esetében
Ellenőrzött községek:
- Alsószölnök, Csörötneken és Rábagyarmat körjegyzőségek
Ellenőrzött intézmények:
- Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Szentgotthárd,
- III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Szentgotthárd,
- Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál Szentgotthárd.
2./ A hivatásos gondnokok vagyonkezelésének vizsgálata a szentgotthárdi Polgármesteri
Hivatalnál.
3./ Normatíva állami hozzájárulások igénylésének és el
számolásának ellenőrzés Szentgotthárd Város Önkormányzata-, és Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás intézményeiben
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4./ Szabálysértési eljárások jogszerűsége, a végrehajtási eljárások eredményessége, pénzbírság
nyilvántartás, lefoglalt- elkobzott ingóságok kezelése, megsemmisítése
5./ Felügyeleti ellenőrzés a Játékvár Óvodában
6./ Utóellenőrzés 2009. évi FEUVE ellenőrzés tekintetében
7./ Adók módjára történő behajtás ellenőrzése Szentgotthárd Város Önkormányzatánál
8./ Városrészi Önkormányzatok támogatásainak felhasználása
9./ A hivatali gépkocsik használatának valamint benzinelszámolásának ellenőrzése
Szentgotthárdon
10./ A közterület felügyelet által kiszabott büntetések jogszerűségének vizsgálata
Szentgotthárdon
11./ A közbeszerzések, valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzése Szentgotthárdon
12./ Sporttámogatások ellenőrzése a Társulási Önkormányzatoknál
13./ A Gotthárd Therm Kft. gazdasági ellenőrzése
14./ FEUVE rendszer vizsgálata Szentgotthárd Város Önkormányzatánál
2010. évben terven felüli ellenőrzés a következő témákban került lrfolytatásra:
1./ A Pannon Kapu Kulturális Egyesület házipénztár ellenőrzése
2./ A Pannon Kapu Kulturális Egyesület ingatlan hasznosításának ellenőrzése
3./ Utóellenőrzés a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben

VII.
Bevételi források és azok teljesítése
Költségvetés eredeti előirányzata:
Költségvetés módosított előirányzata:
Teljesítés (függő-, átfutó-, kiegyenlítő

2.268.793 e/Ft
2.376.412 e/Ft

bevétel nélkül)

2.314.672 e/Ft

Teljesítés % (függő-, átfutó-, kiegyenlítő
bevétel nélkül)

97,4 %

Központilag szabályozott bevételek:
Jogcím:
Normatív
állami
hozzájárulás
Központosított előir.-k
Normatív kötött felh. tám.
Ktgv. tv. szerint
Tervezhető támogatás
Fejlesztési célú támogatás
Vis maior támogatás
Összesen:
SZJA helyben maradó r.
Jöv. diff. miatti elvonás
Összesen (tényleges bev.):

Eredeti elői. (e/Ft)
226.247

Mód. előir.(e/Ft)
226.247

Teljesítés (e/Ft)
226.247

Teljesítés %
100,0

0

23.050

23.050

100,0

91.909
318.156
118.964
-38.285
398.835

56
78.809
7.077
335.239
118.964
-9.540
444.663

56
78.809
7.077
335.239
118.964
-9.540
444.663

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

A központilag szabályozott bevételek a költségvetés bevételeinek 19,2%-át jelentették
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Normatív állami hozzájárulás és a kötött felhasználású előirányzatok elszámolása a tényleges
feladatmutatók szerint megtörtént, járandóságunk 13.144 e/Ft. Jövedelem-differenciálódás
mérséklése címén 275. e/Ft illeti meg az önkormányzatot.
Központosított előirányzatból a költségvetési törvénynek megfelelően igénylés, ill. pályázat
alapján, az alábbi jogcímeken részesült az önkormányzat összesen 23.050.178,- Ft
támogatásban:
Központosított előirányzat:
Lakossági közműfejlesztés támogatás
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő tám.
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolatódó kiadások támogatása
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés
Új Tudás Műveltségi Program keretében pedagógusok anyagi ösztönzése
Belterületi belvízrendezési célok támogatása
Összesen:

Teljesítés (Ft)
36.877
1.380.836
703.000
2.175.000
813.085
1.126.744
1.000.000
859.140
580.000
14.375.496
23.050.178

További központi támogatások:
Helyi Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása címén 7.077.000,- Ft
támogatásban részesült az Önkormányzat, céljellegű decentralizált támogatásként – játszótér
felújítás és közcélú foglalkoztatás eszköz beszerzés.
Jövedelem-differenciálódás miatti elvonás:
Az önkormányzatok a jövedelem-differenciálódás mérséklése címén elvonásra tervezett
előirányzat 38.285 e/Ft volt, a módosított előirányzat 9.540. e/Ft, a teljesítés 9.540 e/Ft.
Működési bevételek:
Intézményi működési bevételek:
173.870 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 99,3 %.
Önkormányzatok sajátos működési bevétele:
Helyi adók:
Kommunális adó:
7.835 e/Ft
Idegenforgalmi adó:
16.316 e/Ft
A (módosított előirányzathoz képest) a teljesítés 204 %.
Iparűzési adó:
487.217 e/Ft
A teljesítés (módosított előirányzathoz képest) 101,2 %.
Bírságok, pótlékok:
Talajterhelési díj:
Átengedett központi adók:
SZJA helyben maradó része

672.748 e/Ft

1.785 e/Ft
736 e/Ft

118.964 e/Ft
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Jövedelemkülönbség mérséklése
Gépjárműadó (a bev. telj. 93,5 %.):

- 9.540 e/Ft
49.435 e/Ft

Támogatások:
Az önkormányzat központi forrásból származó
normatív módon igényelt és normatív kötött
felhasználású támogatásokat teljes egészében
megkapta. A normatív támogatásoknál az
Önkormányzatot még 13.144 e/Ft illeti meg.
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel:
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.
melyből ingatlan értékesítés bevétele 28.936 e/Ft.
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétele
Önkormányzati lakásértékesítésből 12.207 e/Ft
bevétel származott, lakótelek, értékesítésből
61.059 e/Ft, ami a tervezett bevétel 564,4 %-a,
önkorm.vagyon üzemelt.-, koncesszióból származó
bevétele 13.720 e/Ft.
Pénzügyi befektetések bevételei:
Az önkormányzati részvétellel működő
vállalkozások osztalékfizetése.
Tartós részesedés értékesítése
Támogatás értékű bevétel:
Támogatás értékű működési bevétel:
Társadalombiztosítási alaptól egészségügyi
alap-, és betegellátás finanszírozására tervezett
előirányzat, bev.
Önkormányzatoktól
Országos Kisebbségi Önkorm.któl
Többcélú Kistérs. Társ..
Elkülönített állami pénzal.tól
Fejezeti kez. előirányzattól
Központi köv.i szervtől
Támogatás értékű felhalm.bevétel:
Fejezeti kez. előirányzattól
Önkorm. és ktgvet.szervtől

335.239 e/Ft

120.514 e/Ft
33.528 e/Ft
86.986 e/Ft

180.085 e/Ft
85 e/Ft
180.000 e/Ft
180.965 e/Ft
170.157 e/Ft

116.054 e/Ft
3.472 e/Ft
501 e/Ft
22.274 e/Ft
7.852 e/Ft
15.183 e/Ft
4.821 e/Ft
10.808e/Ft
4.666 e/Ft
6.142 e/Ft

Államháztartáson kiv. átvett pénzeszközök:
Működési célú pénze. átv. államh.kívülről
EU költségvetésből
Non.-profit szerv.től
Háztartásoktól.
Vállalkozástól

19.077 e/Ft
7.616 e/Ft
3.687 e/Ft
854 e/Ft
57 e/Ft
3.018 e/Ft
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Felhalmozási célú pénze. átv. államh. kívülről
Háztartásoktól
EU költségvetésből .
Vállalkozásoktól

11.461 e/Ft
242 e/Ft
8.989 e/Ft
2.230 e/Ft

Támogatási kölcsönök visszatérítése:
Felhalm.c.tám. visszat. (dolg. munk.kölcsön)
Műk.c.tám.kölcsön igénybevét.helyi önkorm.-tól

71 e/Ft
11 e/Ft
60 e/Ft

Előző évi ktgvet.kieg., visszatérülés

7.062 e/Ft

Hitelek:
Működési célú
Felhalm. hitel

272.953 e/Ft
272.953 e/Ft
0 e/Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel:
Működési pénzmaradvány
Felhalmozási pénzmaradvány

352.088 e/Ft
39.804 e/Ft
312.284 e/Ft

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel:

- 28.579e/Ft

VIII.
Kiadások alakulása
(Kiadások függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások nélkül)
Megnevezés
Összes kiadás
Összes kiadásból:
- működési kiadások össz.
Megoszlási arány
Felhalmozási kiadások össz.
Megoszlási arány

Eredeti előirányzat
2.268.793

Módosított előir.
2.376.412

Teljesítés
2.261.580

Teljesítés %
95,2

1.747.804
77,0
520.989
23,0,1

1.726.433
72,6
649.979
27,4

1.678.421
74,2
583.159
25,8

97,2
89,7

Működési kiadások (e/Ft)
(költségvetési szervek működési kiadásai)
Megnevezés
Működési kiadás
Működési kiadásból:
-személyi juttatás
-munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás
Ellátottak pénzbeni jutt
Spec. célú támogatás
Társ., szoc.pol és egyéb jutt.
Műk.c.tám.kölcsön
államh.belül.
Műk.c.tám.kölcsön
államh.kívülre

Eredeti előirányzat
1.747.804

Módosított előir.
1.726.433

Teljesítés
1.678.421

Teljesítés %
97,2

408.923
107.943
403.692
1.114
383.5196
114.407

442.627
115.329
433.838
4.674
360.345
63.966
60

432.488
112.832
409.907
4.674
359.657
61,319
60

98,6
95,3
94,5
100,0
99,8
95,9
100,0

51.865

51.865

100,0
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Működési c. tartalék
Rövid lej.hitel visszafiz.

82.587
245.619

8.110
245.619

245.619

100,0-

Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 95,2 %, ezen belül a működési
kiadások teljesítése 97,2 %.
A kiadások teljesítése az év folyamán megvalósított jelentősebb feladatok tevékenységi
körönként – a teljesség igénye nélkül – a következők szerint alakultak:
Erdőgazdálkodási feladatok:
Önkormányzati föld-, és erdőterületek kezelésével
kapcsolatos kiadások.
Hulladékgazdálkodás:
A közterületek tisztítását, hó eltakarítást, törmeléklerakó-telep üzemeltetését a Közszolgáltató Vállalt,
a szilárd hulladék szállítását a MÜLLEX Kft. végezte.
Közutak, hidak üzemeltetése:
Útjavítások, kátyúzások, burkolatfestés,
tábla készítés kiadásai.

982 e/Ft

18.022 e/Ft

9.856 e/Ft

Ingatlanügyletek:
Az önkormányzat által bérbe adott helyiségek
üzemeltetési (fűtés, világítás, telefon, közös ktg.),
a bérbeadás bevételéhez kapcsolódó ÁFA befizetés
kiadásai.

12.079 e/Ft

Zöldterület kezelés:
A Közszolgáltató Vállalat szerződés alapján végezte
a város közterületeinek parkosítási feladatait.
Itt kerültek elszámolásra a virágosítás kiadásai,
önkormányzati területek kaszálása, bozótirtások.

15.207 e/Ft

Önkormányzati jogalkotás:
Itt számoltuk el a képviselői tiszteletdíjakat,
költségtérítéseket, a képviselői munkával kapcsolatos egyéb
kiadásokat.

16.190 e/Ft

Önkormányzati igazgatási tevékenység:
Itt került elszámolásra az igazgatási feladatok ellátása,
a Hivatali dolgozók személyi juttatása és járulékai,
valamint az épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyonbiztosítások,
a bankköltségek, hitel kamatok és az adminisztrációs
költségek.

259.688 e/Ft

Országgyűlési választások kiadásai:

1.999 e/Ft

Önkormányzati választások kiadásai:

2.280 e/Ft
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Adó kiszabása, beszedése:
Adóhatósági feladatot ellátók bére, járuléka, adóhatósági feladatok ellátásához kapcsolódó egyéb kiadások.

8.246 e/Ft

Közvilágítás:

32.542 e/Ft

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

19.034 e/Ft

Központi költségvetési befizetések:
Az előző évi állami támogatás elvonás is itt került elszámolásra.

1.598 e/Ft

Ár-, és belvízvédelemmel kapcsolatos kiadások:

…2.237 e/Ft

Szociális ellátás bentlakás nélkül:
A szociális ellátások / segélyek jogcímein
teljesített kiadások.

77.062 e/Ft

Közcélú foglalkoztatás:

36.725 e/Ft

Közművelődési tevékenység támogatása:
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület számára
a közművelődési feladatok ellátásra teljesített kiadások.

28.156 e/Ft

Sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység:
A sportkoncepció szerinti sportalap: a különböző
sportegyesületi támogatásokat, a szabadidősportra és
a sporttelep fenntartására felhasznált összegeket, valamint
a termálkút vízkészlet-járuléka, a diákok uszodahasználatára
fizetett összeg, a strand közüzemi alapdíjainak elszámolását tartalmazza.

13.122 e/Ft

Köztemető fenntartása és működtetése:
A temető fenntartásához a Vas Megyei Temetkezési
Vállalattal kötött megállapodás alapján fizetett összeg,
városrészi temetőkben elvégzett feladatok.

4.051 e/Ft

Intézmények takarítása, karbantartása:
A Közszolgáltató Vállalat megállapodás alapján
végzi az önkormányzati intézmények takarítását,
karbantartását, ezen költségek szerepelnek itt.

57.716 e/Ft

Gotthárd-Therm tagi kölcsön

51.865 e/Ft
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Az Önkormányzati beruházások alakulása 2010. évben
Az Önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásai:
Jelentősebb felhalmozási kiadások:
St.Gotthard Spa & Wellness Fürdő fejlesztésére
Szentgotthárd városközponti Liget fejlesztése
Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-jav.
Városközpont funkció bővítés
Önkormányzati lakások felújítása
Szentgotthárdi háziorvosi rendelő komplex
akadálymentesítése és energia-hatékony felújítása
Könyvtár TIOP pályázat
III. Béla szakképző Iskola oktatáshoz szüks.eszk.besz.
Gotthárd-Term. Kft. Fejlesztési támogatás
Gotthárd-Therm Kft. Kötvény kibocs.kapcs.kötelezettség

583.159 e/Ft

291.318 e/Ft
11.037 e/Ft
2.031 e/Ft
13.038 e/Ft
4.998 e/Ft
1.719 e/Ft
5.147 e/Ft
18.064 e/Ft
10.000 e/Ft
111.463 e/Ft

IX.
Értékpapírok, részvények
és hitelműveletek-, hitelállomány alakulása
Az önkormányzat részesedése nem pénzügyi vállalkozásokban 574.651. e/Ft.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának hitelállománya a következők szerint alakult 2010.
évben:
adatok ezer forintban
Hitelcél
Arany János Ált.
Iskola villamoshálózat
felújításához hitel
Folyószámlahitel

Hitelt folyósító
pénzintézet

Hitelfelvétel
éve

Hitelfelvétel
összege

2010.
évben
letörlesztett

MFB.

2004.

30.544

3.055

OTP Bank.

2010.
2010.

245.619
272.953

245.619

Megjegyzés
Hitel lejárata: 2016. év
Tőketörlesztés
2010.12.31-ig: 12.220
e/Ft.
Hitel lejárata: 2011.
július 26.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
2010.
évi
adósságot
keletkeztető
kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképességi korlát - Ötv. 88.§ (2) bek. szerint)
209.066 e/Ft.
Fontos kiemelni, hogy az Arany János Általános Iskola villamoshálózat felújításának hitelén
kívül 2010. december 31-én az Önkormányzat csak a működés finanszírozásához szükséges
folyószámla hitellel rendelkezett.
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X.
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: 40.079 e/Ft - csökkenés.
Jelentősebb vagyon változások:
Növekedések
St.Gotthard Spa & Wellness Fürdő fejlesztés
297.668 e/Ft
Városközpont funkció bővítés
13.038 e/Ft
Önkormányzati lakások felújítása
4.998 e/Ft
Térítésmentes átvétel (Többc.Kist.Társ. Városi Gondozási
Központ akadályímentesítése, Óvoda, Ált.Isk. felújítása). 48.294 e/Ft
Csökkenések:
Ingatlan értékesítés
Tartós részesedések értékesítése
Mérleg adatok 2010. év
Eszközök:
1Vagyoni értékű jogok
2..Szellemi termékek
3.Ingatlanok
4.Gépek, berendezések
5.Járművek
6.Beruházások
7. Beruházásra adott előlegek
8.Tárgyi eszk. és imm. javak
összesen (1+2+…+7)
9.Befektetett pü.i eszközök
10.Üzemeltetésre átadott eszk.
11.Befek.t eszk. össz.(8+9+10)
12.Készletek
13.Követelések
14. Értékpapírok
15.Pénzeszközök
16.Egyéb aktív pü.i elsz.
17. Forgóeszközök összesen:
(12+13+14+15+16)
18.Eszk. mindössz. (11+17)
Források:
1.Tartós tőke:
2.Tőkeváltozás
3.Saját tőke (1+2)
4.Tartalék
5.Hosszú lejáratú köt.
6.Rövid lejáratú köt.
7.Egyéb passzív pü.i elsz.
8.Kötelezettségek össz.(5+6+7)
9.Források összesen

40.623 e/Ft
17.610 e/Ft

Nyitó állomány

Záró állomány

762
6.096
5.154.072
87.039
534
41.320
0

451
19.456
5.310.161
89.244
0
50.581
0

5.289.823
596.897
1.083.728
6.970.448
0
105.421
0
364.970
17.918

5.469.893
578.750
1.046.357
7.095.000
0
267.085
0
42.072
14.521

488.309
7.458.757

323.678
7.418.678

600.420
6.147.801
6.748.221
353.123
18.849
308.799
29.765
357.413
7.458.757

6.748.416
250.033
6.998.449
54.127
15.270
348.366
2.466
366.102
7.418.678

Változás
növekedés
csökkenés
311
13.360
156.089
2.205
534
9.261

180.070
18.147
37.371
124.552
161.664
322.898
3.397
164.631
40.079
6.147.996
5.897.768
250.228
298.996
3.579
39.567
27.299
8.689
40.079
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XI.
Pénzmaradvány elszámolása
A pénzmaradvány elszámolását elvégeztük a Hivatalnál és az intézmények vonatkozásában.
Az Önkormányzat pénzmaradványa 2010. évben: 59.470 e/Ft.
A pénzmaradvány az alábbiak szerint alakult:
Felhalmozási pénzmaradvány:
Működési pénzmaradvány:
Összes pénzmaradvány:

138.357 e/Ft
- 78.887 e/Ft
59.470 e/Ft

Költségvetési pénzmaradvány
2011. évi költségvetésben tervezve
felhalmozási pénzmaradvány:
működési pénzmaradvány:

41.210 e/Ft, ebből
41.210 e/Ft
0 e/Ft

Felhasználható pénzmaradvány:
felhalmozási pénzmaradvány:
működési pénzmaradvány:

18.260 e/Ft, ebből
97.147 e/Ft
- 78.887 e/Ft

Az önkormányzat pénzmaradvány elszámolásánál normatív állami támogatás címén 13.144
e/Ft, a jövedelem-differenciálás mérséklése címén 275. e/Ft illeti meg az önkormányzatot.
A korrigált pénzmaradványból az 5. sz. melléklet szerint javasoljuk a visszapótlást, melyek
kötelezettségvállalással terhet előirányzatok, ill. feladattal terhelt normatív kötött
felhasználású támogatások.
Összességében megállapítható, hogy a 2010. év rendkívül nehéz volt az Önkormányzat
gazdálkodása szempontjából. Év közben az elmaradt bevételek pótlása, az előirányzatok
rendkívül takarékos felhasználása, ill. lehetőség szerint az előirányzatok zárolása mellett
tudtuk csak biztosítani az Önkormányzat likviditását.
Eredményesnek tekinthető az Önkormányzat és az intézmények, ez utóbbiak közül kiemelten
a III. Béla Szakképző Iskola és a Móra Ferenc Városi Könyvtár pályázati munkája, melyek
során olyan plusz forrásokhoz juthattunk, ill. juthatott az intézmény, amelyek fejlesztésekre,
eszközbeszerzésekre adtak lehetőséget.
A közszolgáltatások társulási szinten történő biztosítása, ill. megszervezése jó színvonalon,
zökkenő mentesen valósult meg 2010. évben.
Kérem a rendelet – tervezet megtárgyalását és elfogadását.
Szentgotthárd, 2011. április 17.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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NYILATKOZAT
(292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 21. sz. melléklet szerint)
A) Alulírott Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző, a Polgármesteri Hivatal (9970 Szentgotthárd,
Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
az előírásoknak megfelelően 2010. évben az általam vezetett költségvetési szervnél
gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes működéséről.
Gondoskodtam:
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem, hogy
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően,
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó
kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot,
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása,
működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok
elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött
feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői
beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a
tevékenységet folyamatosan értékeltem.
Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint
tettem eleget:
Kontrollkörnyezet:
Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és
működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben,
belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem.
Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások és a helyhatósági választások
eredményeként bekövetkezett változásoknak megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a
szabályzatok tartalmát az érintettek megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.
Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú
munkavégzés lehetősége biztosított volt.
A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, ill.
szükség szerint a fejlesztendő területek megismerhetők voltak.
Kockázat értékelés:
A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves
működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és
alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. A pályázati
forrásból tervezett fejlesztési feladatok egy részének elmaradását a központi források zárolása
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is befolyásolta. Mindezek következtében az intézménynek jelentős kockázati tényezők mellett
kellett gazdaságosan, hatékonyan, és eredményesen működni.
Az országgyűlési és helyhatósági választások szabályszerű és eredményes lebonyolítása
kiemelt feladat volt 2010. évben, melyet sikeresen hajtott végre a Polgármesteri Hivatal.
Kontrolltevékenységek:
A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket
szerveztem,
a
Képviselő-testület
döntése
alapján
működtetett
negyedéves
kontrollmegbeszéléseken az irányítás alá tartozó költségvetési szervekkel a magas kockázatú
területekre – jogszabályi-, szervezeti-, személyi-, változások, pályázati támogatások
felhasználása, közbeszerzési eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. Mindennek
következtében a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk A pénzügyi
folyamatokban a FEUVE jól működött. A folyamatokban törekedtünk a megfelelő
dokumentáltság biztosítására.
Információ és kommunikáció:
Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások,
vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések,
apparátusi értekezletek útján biztosítottam.
A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető volt, a
gyors információáramlást – oda-vissza – biztosította.
Monitoring:
A működés során a hatóságok-, külső szervek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár,
Pályázati forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a könyvvizsgáló, a belső
ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes
vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő
feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-testület - felé teljesített szakmai és
pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről.
Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk alá
tartozó egység munkájáról.
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést:
Kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs technológiai
kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az alkalmazási
kontrollok területén. Az általános kontrollok körében a hozzáférési-, az alkalmazási
szoftverek fejlesztési-, karbantartási-, a rendszer szoftver kontrollok, a feladatkörök
elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb, ellenőrzöttebb
működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és eljárások kialakítása
szükséges amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-,
működtetését teremtik meg.
Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a
tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen
- nem
Kelt: Szentgotthárd, 2011. április 16.
P. H.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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A polgármesteri hivatalban a belső ellenőrzési tevékenység gyakorlása a többször módosított,
2004. augusztus 1-től hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szerint történik,
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 megfelelő.
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- ás 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. A Polgármesteri hivatalban az éves terv összeállítását – az előző év gyakorlatához
hasonlóan – kockázatelemzés alapozta meg, a tervezett és végrehajtott vizsgálatok közül
9 magas (ezekből 3 évente kötelező ellenőrzés),és 5 közepes kockázatú területekre
irányultak. Az ellenőrizendő témák kiválasztásában meghatározó szerepet játszottak az
iroda vezetők által összeállított ellenőrzési javaslatok, a jegyző és polgármester
javaslatai, valamint a korábbi ellenőrzések tapasztalatai. A terv összeállítása során a fő
cél az volt, hogy az év folyamán az önkormányzati tevékenység minden olyan területére
kiterjedjenek az ellenőrzések, amelyeket még nem ellenőriztem. Érintve minden olyan
tevékenységet, mely a működés hatékonyságát, gazdaságosságát elősegítik. 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 (14 ellenőrzés) ellenőrzésből legmagasabb arányú (50%) a célvizsgálat, ezt
követi a témavizsgálat (35,71%), és az utóellenőrzés valamint a felügyeleti jellegű
átfogó ellenőrzés (7,14%). Ebből az összes ellenőrzés lefolytatásra került (14
ellenőrzés). Megbízhatósági ellenőrzés, valamint IT rendszer ellenőrzésre nem került
lefolytatásra.
1.2.1. Elmaradt ellenőrzés az év folyamán nem fordult elő.
1.2.2. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.
1.2.3. Terven felüli ellenőrzés a szentgotthárdi Önkormányzat esetében három
alkalommal került sor. A három ellenőrzésből kettő a Pannon Kapu Kulturális
Egyesületnél (házipénztár ellenőrzés, ingatlanok hasznosításának ellenőrzése), egy
a SZOI (utóellenőrzés) volt.
Az összes tervezett ellenőrzés (14 db) 148 ellenőri napot igényelt volna a terv alapján. A
lefolytatott (15 db) ellenőrzés összesen 154 napot vett igénybe, 6 nappal többet, mint egy
tervezettben rögzített. Egy vizsgálatra átlagosan 9,09 napot vett igénybe.
A vizsgálatok előkészítését, lefolytatását az előírásoknak megfelelően végeztem el.
Valamennyi vizsgálat az általam elkészített és az intézményvezető által jóváhagyott Vizsgálati
programban meghatározott ellenőrzési tematika alapján zajlott. Minden esetben rendelkeztem
az intézményvezető 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
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példányát a hozzá tartozó Záradékkal együtt az ellenőrzött szerv vezetője kézhez kapta, egy
példányt pedig én őrzök a Belső ellenőrzési kézikönyv által előírt nyilvántartás szerint.
2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és
akadályozó tényezőket
Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalában az ellenőrzési feladatokat köztisztviselői
jogviszonyban, függetlenített belső ellenőrként látom el 2005. október 1. óta,
tevékenységemet a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végeztem.
2.1. A belső ellenőrzési egységek létszámhelyzete (1.sz. melléklet)
2.2. Nem volt belső ellenőri álláshely meghirdetve 2010. évben
2.3. 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.
2.4. A 18/2009. (X.6.) PM rendelet előírásainak megfelelően 2009. november 8.-án
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. Idegennyelvi képzés: Német középfokú államilag elismer nyelvvizsgával rendelkezem,
emellett angol nyelvből társalgási szintet értem el.
2.4.2. Informatikai képzés: Középfokú szoftverüzemeltetői vizsgával rendelkezem (Okj.
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 2010. év során nem léptek fel olyan tényezők, melyek akadályozták volna a belső
ellenőrzés végrehajtását.
2.7. A 2010. 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. Az ellenőrzések több
esetben is tartalmaztak ajánlásokat és javaslatokat.
2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező 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.
3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései, és javaslatai
1./ Pályázati támogatások felhasználásának ellenőrzése 3 község, valamint 3 intézmény
esetében
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 Szentgotthárdi
Oktatási Intézmény, III. Béla szakképző, valamint a Közszolgáltató Vállalatnál vizsgáltam a
pályázati pénzek felhasználását. A Közszolgáltató Vállalat esetében nem lehetett az
ellenőrzésnek eleget tenni, mivel 2009-ben nem volt saját pályázatuk. Ezért ez esetben egy
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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.
Az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltam, ezért javaslattétel sem történt.
2./ A hivatásos gondnokok vagyonkezelésének vizsgálata
Összességében megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatalban folyó gondnoki munka a
jogszabályoknak megfelelően zajlik. Egy esetben tér el tőle, mégpedig, hogy egy gondnoknak
30 gondnokoltja lehet. Azonban ennek megoldására a hivatalnak pénzügyi lehetősége nincs.
Külsős, megállapodással alkalmazott gondnokok esetében, nem biztos, hogy a gondnokoltak
hasonló ellátásban részesülnének. Tovább nem lenne meg felettük a Polgármesteri Hivatal
szerinti szervezeti elhelyezkedésből eredő kontroll (pl.: irodavezető, jegyző), ami főként a
sokoldalú jogi vonatkozású ügyekben nélkülözhetetlen. Ennek nyomán a gyámhivatal így
jogilag megalapozottan előkészített kérelmeket kap jóváhagyásra.
Fontos megjegyezni, hogy a gyámhivatal is lassan tudja tartani a kapcsolatot a hivatásos
gondnokokkal, hiszen a hivatásos gondnokok köztisztviselők, akikre a jogviszonyból eredően
adott kötelezettségek vonatkoznak, amely szintén biztosíték az ügyintézésben. (Pl.: egy
esetben sem kellett gyámhivatalnak számadási pert kezdeményezni esetünkben, míg
megbízási jogviszonyban álló gondnokok esetében több ízben is.)
A gyámhivatal és a hivatásos gondnokok között összhang megvan, és az ellenőrzött ügyiratok
szerint probléma, a jogszabálytól eltérés nem fordult elő egyik esetben sem. A gyámhivatal
minden esetben elfogadta a gondnokok kéréseit.
Az intézménnyel történő kapcsolattartás kiegyensúlyozott, lehetővé teszi a gondnokoltaknak,
hogy hetente több alkalommal is találkozzanak a gondnokokkal. Ezt heti egy alkalommal
megtehetik az intézmény területén, és heti két alkalommal a Polgármesteri Hivatalban. Sürgős
esetekben a gondnokok minden esetben felkeresik a gondnokoltat.
Az ellenőrzés megállapítása szerint a gondnoki rendszer működése jó, azonban a 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet 134.§ (4) bekezdésének a hivatalnak mielőbb eleget kell tennie.
Az ellenőrzés során csak egy hiányosságot találtam, amelyet egyik gondnok nyugdíjba
menetele okán kezd megoldódni.
3./ Normatíva ellenőrzés a Kistérség társult intézményeibe
A Kistérségi társulás, valamint Szentgotthárd Város által fenntartott iskolák, gondozási
központ, valamint óvodák normatíva ellenőrzése során a 2009. évi, valamint a 2010. évi
októberi statisztika adatait használtam.
Az ellenőrzés során ezeket az adatokat összehasonlítottam a naplókkal, valamint a tanulók,
gyerekek, illetve ellátottak igazolásait is bekértem ellenőrzés céljából.
Összességében megállapítható volt, hogy a normatíva igénylés a városban és a kistérségben
jó, javaslatokat nem kellett tennem.
Az ellenőrzés során javaslatokat nem tettem, a Normatíva ellenőrzés során hiányosságot nem
találtam.
4./ Szabálysértési eljárások jogszerűsége, a végrehajtási eljárások eredményessége, pénzbírság
nyilvántartás, lefoglalt- elkobzott ingóságok kezelése, megsemmisítése
A szabálysértési eljárások, valamint az azokhoz tartozó végrehajtások, pénzbírságok
nyilvántartása mindenben megegyezik a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzés során
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megállapítottam, hogy a szabálysértési ügyek lefolytatása, valamint a végrehajtás lefolytatása,
a pénzbírságok nyilvántartása jó, és nem szükséges változtatásokat eszközölni.
Az ellenőrzés során javaslatokat nem tettem, a szabálysértési eljárások ellenőrzés során
hiányosságot nem találtam.
5./ Felügyeleti ellenőrzés a Játékvár óvodában
Az intézményben az elvégzett felügyeleti ellenőrzés során kisebb hiányosságokat talált az
ellenőrzés, amelyek sem a működést, sem a fenntarthatóságot nem befolyásolják. Az
ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az intézményben folyó gazdálkodás, szakmai
munka kiváló.
Az intézmény működésének összhangja a fenntartói döntésekkel, belső
szabályzatokkal,
jogszabályokkal teljes, abban az ellenőrzés csak kisebb hiányosságokat talált.
Az intézményben a fenntartói döntések végrehajtásra kerültek. Az intézmény a működéséhez
szükséges szabályzatokkal, alapító okirattal, IMIP-el naprakész állapotban rendelkezik, az
intézmény működése összhangban van a fentiekkel.
A Játékvár óvodában az ügyiratkezelés és adatvédelem szabályozottsága és megvalósulása
lényegében a gyakorlatban biztosított, az érintett jogszabályok szerint történik kisebb
hiányosságokat leszámítva, melyek azonban jelentőségeit tekintve nem meghatározóak. (A
hiányosságok a javaslatok között került feltüntetésre.)
A munkaerő- gazdálkodás tekintetében az ellenőrzés során nem találtunk hiányosságokat, így
az ellenőrzés ezen részében javaslatokat sem tett a vizsgálat. Kisebb hiányosság, hogy a
pályázati kiírások tekintetében nem minden esetben volt közzétéve a fenntartó honlapján.
A gazdálkodásban lefolytatott ellenőrzés során megvizsgáltuk a gazdálkodási
szabályozottságot, valamint az elmúl évek létszámait, mind gyerek, mind pedig személyzeti
szempontból.
Összességében megállapítható, hogy a Játékvár Óvoda 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.
Az óvoda gazdálkodása az elmúlt években folyamatosan a jó, racionalizált gazdálkodás
jellemezte. Ennek köszönhetően az elmúlt években nem kellett nagyobb korrekciót
végrehajtani az óvoda költségvetésében. Az elmúlt években az óvoda is változásokon ment át,
és a jövőben egyre inkább betölti a kistérség központi óvodájának a szerepét. Ez minden
esetben egy pozitív folyamat, mivel mind a szervezettségével, mind a tapasztalatokkal, mind a
szakembergárdával a kistérségben működő óvodák számára csak pluszt tud nyújtani. Az
intézmény költségvetése az elmúlt években mindig csak a szükséges mértékben növekedett.
Az ellenőrzés megállapítása szerint az intézmény minden esetben jó gazdálkodást folytatott,
amit mindenképpen fenn kell tartani a következő években is. Fontos, hogy megjegyezzük,
hogy az óvoda az elmúlt években olyan gazdálkodást folytatott, amely a város költségvetésére
nem rótt nagy terheket.
Az ellenőrzés során kisebb hiányosságokat tapasztalt az ellenőrzés, ezért javaslatokat is
tettem:
- Az iratok irattárba helyezését követően az iraton is ki kell vezetni az
irattárazás tényét.
- A név-és tárgymutatót vezetni kell, az elmaradott két évet pedig pótolni
szükséges.
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Az iratok felülvizsgálatát el kell végezni, selejtezésre elő kell készíteni őket még
az idei évben, szeptember-október hónapban.
A munkáltató a vizsgált időszakban a vonatkozó jogszabályok szerint a
kötelező pályázati felhívásokat közzétette (a fenntartó internetes oldalán
történő közzétételt elmulasztotta), a pályázati eljárást szabályszerűen
lefolytatta. A jövőben minden esetben legyen közzétéve a fenntartó internetes
oldalán a pályázati felhívások.
A büntetlen előéletet igazoló érvényes erkölcsi bizonyítvány, mint általános
alkalmazási feltétel nem minden esetben volt biztosított, ezeket pótolni kell.
A Mt. 76. § (8) bek. szerinti tájékoztatókat az átszervezéskor átvett dolgozók
tekintetében pótolni kell.

6./ Utóellenőrzés 2009
Az ellenőrzés során a 2009. évben lefolytatott ellenőrzések közül kiválasztott vizsgálatok
javaslatainak megvalósulását vizsgáltuk. Az ellenőrzés során az egy évvel korábbi
ellenőrzések közül a FEUVE rendszer ellenőrzését, a fenntartó és intézményei közötti
pénzügyi kapcsolatokat, valamint a közérdekű adatok közzétételének ellenőrzését vizsgáltam
újra.
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált ellenőrzéseknél a belső ellenőrzés során feltárt
hiányosságokat pótolták.
Az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltam, ezért javaslattétel sem történt.
7./ Adók módjára történő behajtás
Az ellenőrzés során mindig a jogszabályi háttér, valamint a belső szabályok mentén
ellenőriztem az adók módjára történő behajtást. Az ellenőrzés során kisebb hiányosságok
akadtak, amelyek megoldásra várnak.
Az adók módjára történő behajtás során az ügyintézők mindig a jogszabályi előírásoknak
megfelelően járnak el. Az előírt felszólítást, végrehajtást minden esetben eszközölik. Egy
ügyészségi vizsgálat óta, minden esethez csatolva vannak a jegyzőkönyvek is.
Azonban meg kell jegyezni, hogy az ügyintézés egy pontja elmarad, mégpedig a letiltáshoz
szükséges adatkérés a társadalombiztosítótól. Ezáltal a letiltást nem lehet foganasitani, és nem
rendelkezik az ügyintéző azokkal az adatokkal, amellyel pontosan kimondható, hogy az adós
nem tud fizetni.
Ugyancsak fontos feladat lenne, ha a jövőben a közmunkáról a közszolgáltató vállalat
értesítené az ügyintézőt is, aki egy adós anyagába ezután ezt a levelet csak be kell, hogy
csatolja.
Az ellenőrzés talált hiányosságokat, ezért javaslatokat is tett:
- Teljes körű dokumentálás része kell lennie a mappának
- A közszolgáltató vállalat küldjön a közmunka elvégzéséről az ügyintézőnek is
értesítést.
- A Müllex Kft.-vel egy új behajtási eljárás kidolgozásának kezdeményezése
- A gyermektartási segély esetében a tartozás már több millió Ft-os összeget ért el,
ennek lefaragása mielőbb szükséges
8./ Városrészi Önkormányzatok támogatásainak felhasználása
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A városrészi önkormányzatok helyzetének vizsgálata során tisztán látszik, hogy a városrészi
önkormányzatok már nem töltik be azt a szerepet, amelyet 3-4 évvel ezelőtt még betöltött. A
városnak újra kell gondolnia a stratégiáját a városrészek helyzetével kapcsolatban, és a
jövőben inkább az egyesületeket támogatni.
Fontos lenne, ha a Rábafüzesen működő modellt lehetne alapul venni, mivel ott egy
hatékonyan, és jól dolgozó rendszer működik.
Jól látható, hogy azon a településrészeken, ahol egyesület működik, ott sokkal nagyobb a
közösségi élet, és a település részeken élőket is könnyebb munkába fogni, mind azokon a
helyeken, ahol ez nem működik.
Az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltam, ezért javaslattétel sem történt.
9./ A hivatali gépkocsik használatának valamint benzinelszámolásának ellenőrzése
A hivatal, valamint a kistérségi gépkocsik használatának ellenőrzése során súlyos
hiányosságot az ellenőrzés nem talált.
Szentgotthárd Város Önkormányzata jelenleg két gépkocsit üzemeltet, és tart fent (Opel
Omega 2,5 DTI Elegance, valamint Opel Astra 1.4), míg a Többcélú Kistérségi Társulás egy
személygépkocsit (Opel Astra 1.6 i) üzemeltet.
A három gépkocsi fenntartási költsége 2009. évben összesen 3.801.430 Ft volt. Az
üzemeltetés költségei a 2010. évben jelentős mértékben csökkentek, ahogyan azt a
mellékletekből is kiolvasható.
Az ellenőrzés a gépkocsikkal kapcsolatos szabályozásban, valamint az elszámolásokban nem
talált hibát, és nem javasolja a jól működő rendszer megváltoztatását.
Az ellenőrzés során kisebb hiányosságokat találtam, azokat az ellenőrzés ideje alatt
javították, így javaslatokat sem tettem.
10./ A közterület felügyelet által kiszabott büntetések jogszerűségének vizsgálata
Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a közterület – felügyelők munkájukat minden
esetben a jogszabályok szerint végzik. A kialakított munkamenetük megfelelő, és nem igényel
változtatásokat.
Fontos, hogy munkájuk során minden szabálytalanságot dokumentálnak, amelyeket ezután
bárki megnézhet, aki vitatja a büntetés jogosságát. Ezt minden esetben megteheti a hivatal
ügyfélfogadási rendje szerint.
A közterület – felügyelők számára biztosított a munkaruha, illetve az autó, és kerékpár,
amelyekkel a munkájukat el tudják végezni.
Összességében a rendszer, amelyek az évek során kialakult kiváló, és nem szükséges
változtatni rajta.
Javaslatok, amelyeket az ellenőrzés tett:
- a jogszabályok által előírt megállapodást a rendőrséggel meg kell kötni
- A felvételtől készített 2 munkanapon belül el kell indítani az eljárást, a törvény szerint.
A jövőben erre jobban oda kell figyelni.
11./ A közbeszerzések, valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzése
A közbeszerzések ellenőrzése során a közbeszerzések folyamatát egy már lebonyolított
közbeszerzésen keresztül vizsgáltam. (A St.Gotthard Spa & Wellness fürdő szabadtéri
fejlesztése során marketing tevékenység ellátása.)
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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, nem, hibás gyakorlatot viszont talált a vizsgálat. Több
esetben is olyan számlák lettek benyújtva, amelyek nem tartalmazták részletesen azokat a
feladatokat, amelyeket a nyertes cég a számlán feltüntetett. Ennek oka, hogy a közbeszerzés
lefolytatása után olyan megállapodást írt alá az Önkormányzat a nyertes céggel, amely erre a
céget nem kötelezi.
Fontos megjegyezni, hogy a közbeszerzést nem az önkormányzat írta ki, és bonyolította le,
hanem egy ügyvédi iroda (Deák ügyvédi iroda). Az ügyvédi irodát 2008.08.05.-én jegyezték
be a névjegyzékbe. A bejegyzés érvényessége 2011.08.05. A jogszabályban meghatározott
kritériumoknak megfelelt az ügyvédi iroda.
A közbeszerzéssel kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy a Gotthard-therm Kft. is
indulhatott volna a közbeszerzésen, mivel a fürdő külön marketinges csapatot is
foglalkoztat. Az elmúlt évek ellenőrzései során azon feladatokat, amelyeket most egy külsős
cégre bíztak, mind a fürdő maga végezte. A város közbeszerzési szabályzata engedi, hogy
100%-ban Önkormányzati cég induljon a közbeszerzésen.
Az ellenőrzés során több javaslatot is tettem:
-

a jövőben a közbeszerzések győztesével olyan szerződést kell kötni, amiben kötelezni
lehet őket a részletes számlák beadására
A közbeszerzések ellenőrzését nem utólag, hanem folyamatában kell ellenőrizni a
jövőben.

12./ Sporttámogatások ellenőrzése a kistérségi Önkormányzatoknál
Az ellenőrzés során több település és sportág került vizsgálat alá. Szinte minden egyes
esetben voltak észrevételek, amiket javaslat formájában rögzítettem is az ellenőrzés végén.
Mivel az ellenőrzés során minden önkormányzat külön-külön kapta meg a jelentést, így a
részletesebb taglalását az önkormányzatoknak kiküldendő éves beszámoló fogja tartalmazni.
13./ A Thermal-fürdő ellenőrzése
Az ellenőrzés során mind a Gotthard-therm Kft. gazdálkodását, mind a szabályozottságát
vizsgáltam. Fontos megjegyezni, hogy egy ekkora hitelből épült fürdő esetében nem könnyű
olyan javaslatot tenni, amely rövid távon tudnak jelenetős bevétel növekedést generálni. Ezért
a javaslatok, amiket az ellenőrzés során tettem, leginkább hosszú távúak.
Az ellenőrzést minden évben elvégzi a belső ellenőrzés, mivel az egész Önkormányzati
működésben a legnagyobb kockázati tényezőt jelenti közvetve.
14./ FEUVE rendszer vizsgálata 2010.
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.
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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 is tettem:
- a kockázatkezelést rendszeresíteni kell a Polgármesteri Hivatalban
- Az ellenőrzési nyomvonalat ki kell alakítani, és az SZMSZ mellékleteként
kell szerepeltetni
- A FEUVE szabályzatot sajátosítani kell a változásokkal
Terven felüli ellenőrzések
1./ A Pannon Kapu Kulturális Egyesület házipénztár ellenőrzése
Az ellenőrzési jelentés megállapításaira támaszkodva - úgy látjuk, hogy a Pannon Kapu
Kulturális Egyesületnél súlyos szabálytalanságok tapasztalhatók a házipénztár kezelés és
szabályozás területén! A házipénztár kezelése követhetetlen! A szabálytalanságok azonnal
megszüntetendők. Az ellenőrzés kéri az elnökséget, (adott esetben a közgyűlést), valamint az
FB-ot, hogy a szükséges lépéseket tegye meg.
Mindezekre tekintettel javasoljuk az Egyesület elnöksége, valamint a felügyelő bizottság
számára, hogy külön napirendi pont keretében tárgyalja meg az ellenőrzésről készült jelentést!
2./ A Pannon Kapu Kulturális Egyesület ingatlan hasznosításának ellenőrzése
Összességében a PKKE által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása
működik az egyesületnél. A bérbeadás menete jó, abból a szempontból, hogy a bérbeadó, és a
bérbevevő között egyfajta szerződés létezik. A folyamat összességében nem a
legmegfelelőbb: Az épület a rendezvény idejére magára hagyott. A bérbeadás szabályai
nincsenek még megalkotva, és ezt mindenképpen pótolni kell. Fontos, hogy a szabályzatban
térjenek ki külön az önkormányzati épületek védelmére, azok megóvására is. Ugyancsak
fajsúlyos kérdés, hogy a jövőbeni szerződésekben legyenek garanciák a rend fenntartására,
valamint a rendezvény utáni állapotok felmérésére és rendezésére. A bérbeadásból befolyó
bevételek, valamint a bérlemények bérbeadásáról kötött megállapodások szerint nincsenek
összhangban, (Ezt az elszámolt bérbeadási szerződések és a pénztári jelentés
összehasonlításából következtethető), ezért az egyesületnek sokkal jobban és pontosabban
kell szabályoznia a bérlemények pénzügye elszámolását.
Az ellenőrzés során több hiányosság is tapasztalható volt, ezért több javaslat is születet
-

A PKKE vezetője számoljon be, hogy miért folyt be eltérő összeg a bérlemény
bérbeadásából, mint amiről szerződés van.
Készítsék el az önköltség számítási és bérbeadási szabályzatot
Megrendelő és megállapodás helyett a jövőben legyen egy szerződés, amely az adott
feltételekkel köttetik meg.
Szabályzatokban legyen szabályozva és betartva a rendezvény céljára való
ingatlanátadás és –átvétel, legyenek benne garanciák a rend fenntartására és az
utólagos helyreállításra.
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3./ Utóellenőrzés a SZOI-ban
Az utóellenőrzést a 9/2009/0/0 sz. ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatok alapján
elkészített Intézkedési Terv mentén folytattuk le. Az ellenőrzést a testület úgy fogadta el, hogy
az intézmény vezetője elkészíti a javaslatokra az intézkedési tervet (2010. április), melyet meg is
küldött a Belső ellenőrzési vezetőnek. Ez alapján készült el az utóellenőrzés.
Az utóellenőrzés tekintetében fontos megjegyezni, hogy még mindig vannak olyan területek,
ahol nem történt változás, még annak fényében sem, hogy a korábbi ellenőrzés feltárta a
problémás eseteket, és az intézménynek ezen problémák kijavításával kellett volna
foglalkoznia.
A Vezetői munka esetében néhány selejtezést nem végeztek el, csupán az utóellenőrzés után.
Ezért ezeket a selejtezési jegyzőkönyveket az intézmény vezetőjének meg kell küldenie a
belső ellenőrzést vezető személynek.
A munkaerő – gazdálkodás, valamint az intézményi feladatellátás esetében sem sikerült az
intézménynek az intézkedési tervben leírtaknak megfelelni.
A munkaügyi feladatok utóellenőrzésénél is tárt fel hiányosságokat az ellenőrzés, amelyek
szintén a korábbi ellenőrzés óta nem lettek kijavítva.
A tűz- és munkavédelem területén a helyzet javult, azonban még mindig nem optimális.
Tűzvédelem esetében a javulás sokkal inkább tapasztalható, köszönhetően annak, hogy az
intézmény szerződést kötött egy céggel, amely a tűzvédelmi feladatokat ellátja.
A munkavédelem területén ezt nem tette meg, a hiányosságok száma lényegesen nagyobb,
mint a tűzvédelem területén. Fontos lenne, ha az intézmény a jövőben ezen szakterület
ellátásáért is szerződne egy erre szakosodott céggel.
Az ellenőrzés során tett javaslatok
- Az iratok selejtezéséről készült jegyzőkönyvet (melyek az utóellenőrzés idejéig nem
készültek el) küldjék meg a belső ellenőr részére, legkésőbb 2011. február 4.-ig.
- Az intézményegységekbe kerüljenek ki azok a dokumentumok, amelyek az ellenőrzés
óta nem kerültek oda (SzMSz, IMIP program, Pedagógiai program…)
- A nem jogszabályi előírások szerint besorolt közalkalmazottak besorolásának
felülvizsgálata nem történt meg
- A vezetői megbízással kapcsolatos valamennyi jogszabályi előírás figyelembe vétele
nem történt meg, valamint azt alkalmazva az SzMSz-ben foglalt vezetői szinteket nem
harmonizálták az előírásoknak megfelelően.
- A Kollektív szerződés felülvizsgálata nem történt meg (jogszabállyal ellentétes részeket
tartalmaz, amely így nem felel meg az előírásoknak.)
- Csörötnek óvoda esetében tűzvédelmi szabályzat kell készíteni
- A gimnáziumban a gyengeáramú tűzjelző berendezés karbantartása továbbra sincs
megoldva.
- Tűzvédelmi villamossági felülvizsgálat az Arany J.- tagiskolába minél előbb legyen
elvégezve
- Magyarlaki óvoda, Csörötneki óvoda esetében a tanúsítványokat minél előbb adja át
az intézmény.
- Arany János iskolában a villámvédelemről szóló tanúsítványt minél előbb szerezze be
az intézmény. A Magyarlaki óvoda felújítása miatt a tanúsítványt az önkormányzat egy
példányba juttassa el az intézménybe.
- A SZOI intézményeiben, valamint a két óvodában a munkavédelmi szabályzatok
kerüljenek kialakításra, és aktualizálásra.
- A munkahelyi kockázatértékelést, valamint annak éves felülvizsgálatát minden esetben
készítsék el az intézmények.
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-

Az érintésvédelmi felülvizsgálatot a Széchenyi István általános iskolában készítsék

4. Büntető-,szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel 2010. év során.
Szentgotthárd, 2011. március 07.
Doncsecz Gábor
belső ellenőr
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III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
9970 Szentgotthárd
Honvéd u. 10.
BESZÁMOLÓ
a 2010. ÉVI PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSRÓL

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE
Tevékenysége, feladata:
Alapfeladat:
Az iskola 2; 2+2; 4+1; 4+1,5; 4 + 2; 5+1 évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási
intézmény. Felkészít az érettségi-, szakmai vizsgára, kiadja az ezeket igazoló okiratokat.
Ellátja a szlovén nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását.
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő 8113 m2
alapterületű ingatlan, rajta az elméleti oktatást szolgáló középiskolai épülettel,
tornateremmel, sportpályával, tanműhellyel, valamint kollégiummal.
Együttműködési megállapodás alapján:
Esti tagozatos, 2 éves, érettségire felkészítő képzés (Delfi Koronája Alapítványi
Gimnázium és Szakképző Iskola
Felsőfokú gépipari-mérnökasszisztens képzés szervezése, bonyolítása a 2010/2011-es
tanévtől
(Nyugat-magyarországi Egyetem)
Az iskola személyi feltételrendszere
Tanulói létszám:
 Szakiskolások: 210 fő
 Szakközépiskolások: 332 fő
 Összesen: 542 fő
 Az október 1-jei adatokhoz képest 2 fővel csökkent.
 Kollégisták száma: 52 fő (ebből állandóan a kollégiumban tartózkodók száma: 32-33
fő)
 Az október 1-jei adatokhoz képest 6 fővel emelkedett.
 Egy tanárra eső átlagos tanulói létszám: 13,2 fő
(országos átlagnak megfelelő)
Tanári, dolgozói létszám:
2010.december 31.-i főállású dolgozó 48 fő – ebből 45 fő pedagógus. Teljes munkaidőre
átszámított óraadók száma 1 fő. Így összesen az engedélyezett intézményi létszám 49 fő.
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 A 2. félév során 1 fő német szakos tanárunk, Doszpot Bernadett, betegszabadságra
ment. Tartós helyettesítését 1 fő óraadóval, ill. főállású némettanárainkkal oldottuk
meg.
 Vendéglátós szakmai elméleti/gyakorlati tanár alkalmazása esetében merült fel két
alkalommal is probléma. Az állapot, remélhetőleg, tartósan rendeződött.
 Hosszabb táppénzt kényszerült igénybe venni faipari szakoktatónk.
Tárgyi feltételrendszer:
Új helyen kezdte meg működését könyvtárunk, régi helyén tanétterem kerül
kialakításra.
Az új tanétterem kialakítása folyamatban van (bekerülési költsége: 4.871 eFt).
A pályázati úton elnyert eszközrendszer beszerzése nagyrészt megtörtént (bekerülési
költség: 13 813 eFt).
Jelenlegi tanulói létszámunkhoz a rendelkezésünkre álló helyiségek szűkösek
BEVÉTELEK ALAKULÁSA
Tanfolyami bevételeink kedvezőtlenül alakultak a tervezetthez képest, 1.811 eFt-tal
kevesebb realizálódott. Ez egy kiszámíthatatlan forrás a tervezésnél, mivel a Munkaügyi
Központok kiírása nem mindig találkozik az igényekkel, illetve a mi lehetőségeinkkel.
Továbbszámlázott szolgáltatás 303 eFt-tal lett magasabb a tervezettnél.
Bérleti díjak bevétele a tervezett szintet 800 eFt-tal haladta meg, ennek oka a Delphi által
szervezett esti gimnázium teremkiadása, illetve a kollégium szabad kapacitásának
kihasználásából tevődik össze.
Intézményi ellátási díjak realizálódása 149 eFt-tal magasabb a tervezettnél.
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA vonzata 454 eFt-tal több, mivel olyan
tanfolyamaink is voltak, melyek ÁFA kötelesek.
A kamatbevétel 25 eFt-tal meghaladta a tervezett mértéket.
Az év folyamán szakképzési hozzájárulás címén a támogatást a TISZK nem adott le az
intézményhez.
PÁLYÁZATI BEVÉTELEK
- TÁMOP EU pályázat pedagógus továbbképzés
= felhalmozási
444 eFt
= működési
3.456 eFt
- Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
Kisebbségek Napja
- Országos Szlovén Önkormányzat
Szlovén nyelvet tanulók és oktatók elismerése
- Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Vállalkozói és/vagy a pénzügyi ismeretek általános és
középiskolai diákok körében való terjesztésének támogatás

3.900 eFt

50 eFt

50 eFt

1.685 eFt
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- TISZK pályázata alapján decentralizált pénzeszköz
= felhalmozási
6.142 eFt

6.142 eFt

Összes pályázaton elnyert összeg

11.827 eFt

KIADÁSOK ALAKULÁSA
A személyi jellegű kiadásoknál 573 eFt-tal maradt el a teljesítés a módosított
előirányzattól, melynek oka, hogy a teljesítménymotivációs támogatás kifizetése december
hóban történt meg.
A túlórára kifizetett összegek tekintetében 1.532 eFt túlfizetés jelentkezett. A 2010. évi
koncepcióhoz képest 2.000 eFt-tal lett kevesebb költségvetésünk személyi jellegű
előirányzata. Ezt az étkezési utalványok megszüntetésével, a tantárgyfelosztás módosításával
tudtuk kompenzálni.
EU-s pályázatból került finanszírozásra 3 fő pedagógus továbbképzése, valamint étkezési
hozzájárulásra voltak jogosultak a képzés idejére.
A dologi kiadásoknál a 2010. évi tervezésnél 12.453 eFt több a teljesítés. Ennek oka
egyrészt az alultervezés, másrészt a TÁVHŐ szolgáltatás díja 1.274 eFt-tal volt magasabb a
tervezettnél. Szakmai anyagbeszerzés 1.606 eFt-tal haladta meg a tervezettet, melyet
szakképzési hozzájárulásból fedeztünk.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Felhalmozási kiadás az év folyamán 18.684 eFt volt, melyből


Tanétterem berendezése



Szoftver vásárlására



Számítástechnikai eszközök
EU-s pályázatból 444 eFt

1.801 eFt



Fémipari oktatóeszközök
Decentralizált pályázat 7.350 eFt

11.599 eFt

4.871 eFt
413 eFt

PÉNZMARADVÁNY
A 2010. évi pénzmaradvány összege 2.331 eFt, mely összegből
működési
- Teljesítménymotiváció

727 eFt

- Szakács ösztöndíj

519 eFt

- TÁMOP pályázat áthúzódó rész

1.085 eFt

A fenti összegek kötelezettséggel terhelt feladatok ellátására fordíthatók.
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INTÉZMÉNYI VAGYON
Az intézményi vagyon változása összességében 24.506 eFt-tal csökkent, melyből befektetett
eszközök 13.295 eFt-tal , melynek oka az értékcsökkenés nagyobb mértékű volt, mint a
beszerzések, forgóeszközök 11.211 eFt-tal, mely a pénzkészlet jelentős mértékű
csökkenéséből adódik.
INTÉZMÉNYI LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS TAPASZTALATAI
2010. január 01-i főállású dolgozó 49 fő – ebből 46 fő pedagógus.
2 fő nyugdíjba vonult, 1 fő munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntette, 1 fő
kollégiumi nevelői státusz megszűnése képviselőtestületi határozat alapján.
Felvételre került:
1 fő faipari gyakorlati oktató - középfokú végzettséggel határozott idejű kinevezéssel
1 fő elektronika gyakorlati oktató - felsőfokú végzettséggel határozatlan idejű kinevezés
1 fő vendéglátói gyakorlati oktató - középfokú végzettséggel határozott idejű kinevezéssel
(gyesen lévő helyettesítésére)
Az intézmény valamennyi dolgozója a Kjt szerinti garantált illetmények alapján van
besorolva.
Összegzés:
A 2010. évi költségvetési év gazdálkodása hatékonynak ítélhető. Bár szűkösen, de a
rendelkezésre álló források a feladatok ellátásához rendelkezésre álltak.
Továbbra is probléma a kollégium helyzete. Épülete régi, leromlott állapotban van.
Nem sikerült pályázati forrást találnunk tornatermünk felújítására. Padlózata balesetveszélyes.
Szentgotthárd, 2011. március 03.
Bedics Sándor
igazgató

Háklárné Cséve Mária
gazdasági vezető
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NYILATKOZAT
A) Alulírott
BEDICS SÁNDOR, a III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM.. költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
az előírásoknak megfelelően 2010. évben az általam vezetett költségvetési szervnél
gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes működéséről.
Gondoskodtam:
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem, hogy
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően,
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó
kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot,
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása,
működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok
elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött
feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői
beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a
tevékenységet folyamatosan értékeltem.
Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint
tettem eleget:
Kontrollkörnyezet:
Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és
működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben,
belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem. Gondoskodtam arról, hogy a
szabályzatok tartalmát az érintettek megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.
Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú
munkavégzés lehetősége biztosított volt.
Kockázat értékelés:
A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves
működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és
alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. Ennek
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következtében az intézménynek jelentős kockázati tényezők mellett kellett gazdaságosan,
hatékonyan, és eredményesen működni.
Kontrolltevékenységek:
A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket
szerveztem, az irányító szerv negyedéves kontrollmegbeszélései, a folyamatos egyeztetések a
Polgármesteri Hivatal vezetőivel, valamint a FEUVE biztosította, hogy a felmerülő
problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni.
Információ és kommunikáció:
Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások,
vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések útján
biztosítottam. Előnyben részesítettem az írásbeli –elsősorban – az elektronikus információátadást.
Monitoring:
A működés során a külső szervek, hatóságok ellenőrzése, a belső ellenőrzés, és a FEUVE
révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes vizsgálatok tapasztalatai
alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az
irányító szerv felé teljesített szakmai és pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást
az intézmény működéséről.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a
tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen - nem
Kelt: .Szentgotthárd, 2011. április 18.
P. H.

Bedics Sándor Igazgató
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Szentgotthárd Város Önkormányzata
Pénzügyi Iroda Tárgy: 2010. évi szöveges beszámoló.
A Rendelőintézet Szentgotthárd 2010 évi gazdálkodásának szöveges értékelése.
1, Intézményi feladatellátás értékelése:
Intézményünk 2010 évben is mind az alapellátás, mind a szakellátás, gondozás területein
magas színvonalon teljesítette feladatát.
A 2010. április hónaptól megváltozott OEP finanszírozás miatt (TVK) szerinti finanszírozás)
csak nagyon szigorú, takarékos gazdálkodás mellett tudott intézményünk fennmaradni. A
kedvezőtlen törvényi változás 12 000,- eFt bevételkiesést jelentett.
A gyógyszercégek és a Rendelőintézet Alapítványának köszönhetően több százezer forint
értékű szakmai anyagokat, gyógyszert, kis értékű tárgyi eszközöket, és egy 300 000,- Ft
értékű labor centrifugát kapott intézményünk.
A különböző támogatások, felajánlások nélkül nem tudnánk biztosítani a zavartalan
betegellátást. Évről – évre csökkenő kiadási előirányzat és önkormányzati támogatás mellett
nem kis gondot okoz az Alapító Okiratban meghatározott feladataink ellátása.
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2010 évi tényleges TB bevételünk (az alapellátással együtt) 117 053 600,- Ft volt, melyből az
alábbiak 2010-ben csak egyszeri kifizetések voltak:
egyszeri kereset kiegészítés 3 455 400,- Ft
1 x kiegészítő díjazás (ügyelet, fogászat) 350 000,- Ft
adósság konszolidáció 1 392 100,- Ft
II. sz. háziorvosi körzet 3 088 500,- Ft
Összesen:
8 286 000,- Ft

173

2010 évre a betegellátásból befolyó TB bevétel 108 767 600,- Ft volt. (Intézmény összesen)
2010. május 10- től szeptember 30-ig intézményünk biztosította a II. számú háziorvosi
körzetben a zavartalan betegellátást. Az orvosi feladatokat helyettesítéssel oldottuk meg.
2. Bevételi források és azok teljesítése:
2010 évben tervezett bevételek és kiadások alakulása jogcímenként:
Módosított

Teljesítés

Személyi juttatás
Járulékok
Dologi

72 214
18 313
82 677

70 214
16 771
78 620

Működési kiadás összesen:

173 204

165 605

Intézményi működési bevétel
TB bevétel

22 282
123 256

22 282
116 054

Működési bevétel összesen:

145 538

138 336

Kiadások alakulása:
Az intézmény dologi kiadásai a tervezettnek megfelelően alakultak. A készletbeszerzés és
kommunikációs szolgáltatások számlákon 2 140 eFt –t tudtunk megtakarítani a kedvező
beszerzési feltételeknek s szerződésmódosításoknak köszönhetően.
Az ultrahang gépre nem hosszabbítottuk meg a karbantartási szerződést, mely 1 680,- eFt +
áfa / év megtakarítást jelent.
Intézményünk szűkös költségvetése nem tette lehetővé a vagyon gyarapítását.
Létszám és bérgazdálkodás
II. sz. háziorvosi körzet 1 fő (május 10- től szept. 30-ig)
Foglalkozás eü. alapellátás
1 fő
Foglalkozás eü. szakellátás
1 fő
Járóbeteg szakellátás
12 fő + 1 részmunkaidőben foglalkoztatott
Járóbeteg gondozás
4 fő
Labor
4 fő
Képalkotó diagnostika
1 fő
Fizikó
1 fő
Iskolafogászat
1 fő + 1 részmunkaidőben foglalk.
Család és nővédelmi eü. gondozás
3 fő
Ifjúság eü. gondozás
2 fő
Ügyelet
( február 1-től 11 orvos, május 9-től 10 orvos, október 1-től 12 orvos
látja el az ügyeleti feladatokat 9 asszisztensnő közreműködésével –
Megbízási díjjal, illetve vállalkozásban.)
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Intézményvezetés éves tapasztalatai, szakmai munka, annak eredményei
Intézményi külső auditok.
Az iskolafogászaton 2010. 08. 04-n az ÁNTSZ Nyugat-Dunántúli regionális Intézete végzett
sugár-egészségügyi ellenőrzést a 2004. évi CXL tv. alapján. Utóellenőrzést szükségessé tevő
hibát nem észleltek.
Betegellátás
A központi háziorvosi ügyeleten 2010 évben a hétközi ügyeleteken 1155 beteg ellátására
került sor (2009-ben 1212) házhoz/ helyszínre hívás ebből 359 eset volt (2009-ben 336).
A hétvégi ügyeleteken 2588 beteg ellátására került sor (2009-ban 2656) ebből 573 esetben
(2009-ben 518 esetben) hívták helyszínre az orvost. 2010 évben is hétvégeken volt a
jelentősebb betegforgalom.
A szakellátáson az összbetegforgalom előző évhez viszonyítva 10 %-kal csökkent.
2010. július 1-jétől a tüdőgyógyászaton/ tüdőgondozóban történt orvos személyi változás
nyugdíjba vonulás ill.felmondás miatt. Az új fiatal szakemberekkel a munka
gördülékenyebben, hatékonyabban működött, több beteg kapott helyben befejezett ellátást.
Míg 2010. 1. félévében a tüdőgyógyászaton / tüdőgondozóban
1991 fős betegforgalom mellett 1 453 522 német pont volt a teljesítmény,
addig 2010 II: félévében 2006 fős betegforgalom mellett ez a teljesítmény 2056 244 német
pontra (+41. 46%) emelkedett.
Teljesítményvolumenkorlátra (TVK) hivatkozva az intézmény beteget nem utasított el a
sajátságos földrajzi elhelyezkedése miatt. Így csökkent betegforgalom mellett is 35 773276
német pontot teljesítettünk mely a finanszírozott 29864 876 német pont felett volt 19, 78 %kal
A Rendelőintézetben 2010 évben sem az alapellátásban, sem a szakellátásban etikai vétség
nem merült fel, orvos, egészségügyi dolgozó ellen sem az intézményvezetéshez, sem a
betegjogi képviselőhöz bejelentés nem érkezett
A Rendelőintézetben 2010 évben a polgármesteri hivatal pénzügyi irodájával együttműködve
a belső kontrollrendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek) szabályszerűen és
hatékonyan működtek.
Szentgotthárd 2011. 03. 07.
Dr.Mesterházy Mária
Rend. int. vez. főorvos
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NYILATKOZAT
A) Alulírott dr.Mesterházy Mária, a Rendelőintézet Szentgotthárd költségvetési szerv
vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2010
évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.
Gondoskodtam:
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem, hogy
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően,
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó
kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot,
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése,
a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat, és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem
eleget:
Kontrollkörnyezet:
Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és
működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben,
belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem. Gondoskodtam arról, hogy a
szabályzatok tartalmát az érintettek megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.
Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú
munkavégzés lehetősége biztosított volt.
Kockázat értékelés:
A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves
működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és
alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. A pályázati
forrásból tervezett fejlesztési feladatok egy részének elmaradását a központi források zárolása
is befolyásolta. Mindezek következtében az intézménynek jelentős kockázati tényezők mellett
kellett gazdaságosan, hatékonyan, és eredményesen működni.
Kontrolltevékenységek:
A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket
szerveztem, az irányító szerv negyedéves kontrollmegbeszélései, a folyamatos egyeztetések a
Polgármesteri Hivatal vezetőivel, valamint a FEUVE biztosította, hogy a felmerülő
problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni.
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Az intézményben működtetett DIN EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszeren belül a
munkautasításokban leírtaknak megfelelően folyt a szakmai tevékenység, a gyógyítás, és az
azt kiszolgáló folyamatok felügyelete, nem megfelelő folyamatok, tevékenységek kezelése,
valamint a belső auditok.
Információ és kommunikáció:
Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások,
vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések útján
biztosítottam.
Monitoring:
A működés során a külső szervek, hatóságok ellenőrzése, a belső ellenőrzés, és a FEUVE
révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes vizsgálatok tapasztalatai
alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az
irányító szerv felé teljesített szakmai és pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást
az intézmény működéséről.
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területen igényelnek fejlesztést:
egyéni teljesítményértékelés monitorozása, dolgozói elégedettség vizsgálata.
Az általam vezetett költségvetési szerv önálló gazdasági szervettel nem rendelkezik. A
gazdasági vezetői feladatokat a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatallal kötött együttműködési
megállapodás alapján a Hivatal pénzügyi vezetője látja el, továbbképzési kötelezettségét a
tárgyévre vonatkozóan a belső kontrollok területén teljesítette.
Kelt: Szentgotthárd 2011. április 13.
P. H.
Dr. Mesterházy Mária
Intézményvezető Főorvos
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Móra Ferenc Városi Könyvtár
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Tel.: 94/554-128
Fax: 94/554-129
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu
Szöveges értékelés a 2010. évi költségvetési beszámolóhoz
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970
1. Az intézményi feladatellátás általános értékelése
Az intézmény költségvetésének évről évre történő csökkentése elsősorban a gyűjtemény
gyarapításában okoz gondot. A könyvtár feladatellátásában, az olvasók jobb kiszolgálásában a
beszerzési keret növelésére lenne szükség. Az előző évhez képest 2010-ben közel 2 millió
forinttal csökkent a dokumentum-beszerzés összege.
A könyvtár 7 fővel lát el évről évre növekvő feladatokat. A munkakörök és munkaidők
átszervezése, az egyre hatékonyabb munkavégzés, a könyvtáros munkatársak szakmai és
informatikai kompetenciái tették lehetővé, hogy nem csökkent a nyitvatartási idő, a
szolgáltatások köre és színvonala, illetve évről évre gyarapodik a könyvtár forgalma, illetve a
kulturális programok száma.
A TIOP pályázat eredményeképpen a könyvtár információs infrastruktúrája jelentősen
megújult mind a központi könyvtárban, mind a fiókkönyvtárakban. Az újonnan beszerzett
szoftverekkel új szolgáltatásokat lehetett bevezetni.
A TÁMOP pályázat eredményeképpen kulturális rendezvények szervezhetők, illetve ebből a
forrásból valósítható meg a könyvtárosok kötelező továbbképzése.
2. Bevételi források és teljesülésük
Pályázaton nyert támogatás:
120 e Ft
Működési bevétel:
1 254 e Ft
Érdekeltségnövelő támogatás:
703 e Ft
APEH 1 %:
46 e Ft
Községi befizetés:
15 e Ft
2010. évi mozgókönyvtári normatívából: 5 863 e Ft
Fenntartói támogatás:
24.697 e Ft
___________________________________________________
Összesen:
32.698 e Ft
3. A kiadások alakulása
Személyi jellegű:
Járulék:

összesen

kistérségi feladatokra

18 254 e Ft
4 582 e Ft

2 128 e Ft
557 e Ft
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Dologi:
9 612 e Ft
3 106 e Ft
Ebből gyűjteményre:
4 384 e Ft
2 362 e Ft
______________________________________________________________
Összesen:
32.448 e Ft
5 791 e Ft
4. A pénzmaradvány változása
Központi könyvtár:
Kistérségi ellátás:

178 e Ft
72 e Ft

Zárolásra került:

294 e Ft

5. A vagyon alakulása
Felhalmozási kiadás 2010-ben csak a TIOP és a TÁMOP (önkormányzat által benyújtott)
pályázatokból valósult meg.
A gyűjtemény gyarapodása 2010-ben: 6.181 e Ft értékben történt (vásárolt és egyéb
beszerzés).
6. Az intézményi létszám- és bérgazdálkodás tapasztalatai
Létszámgazdálkodás
A központi könyvtárban és a 4 városrészi fiókkönyvtárban 7 fő közalkalmazott könyvtáros (6
felsőfokú, 1 középfokú végzettségű) látja el a feladatokat
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 2010. február 1. – december 31. között takarítói és kisegítő
könyvtáros feladatokra
Minden könyvtáros rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges iskolai
végzettséggel és szakképesítéssel.
Változás a személyi állományban nem történt.
A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyeken a községi önkormányzatok megbízási díjas
alkalmazottai látják el az olvasószolgálati feladatokat.
Bérgazdálkodás
Valódi bérgazdálkodás nem folyik az intézményben. Minden közalkalmazott a
végzettségének és szolgálati idejének figyelembe vételével kerül besorolásra. Többlet
juttatásra a TÁMOP pályázat keretében, munkaidőn kívül végzett retrospektív konverzió
teljesítésével, megbízási szerződés keretében van lehetősége a dolgozóknak.
7. Az intézmény szakmai munkája, egyéb tevékenysége 2010-ben
7.1. Épület, technika, személyzet
Épület-karbantartás
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Megvalósított feladatok:
- a TIOP pályázati forrásból megvalósult a folyóirat-olvasó világosítás-korszerűsítése
(az önkormányzat által benyújtott pályázat)
- 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
Nagy értékű beszerzések a TIOP és a TÁMOP (önkormányzat által benyújtott) pályázatból
valósultak meg:
- 12 db PC, szkennerek, nyomtatók, hálózati eszközök beszerzése a központi
könyvtárba és a fiókkönyvtárakba
- tároló bútorrendszer
- rádiós hálózat kiépítése a jakabházi, rábatótfalusi és farkasfai fiókkönyvtárban
Saját költségvetésből:
Technikai (kis értékű) eszközök beszerzése:
- 3 db PC (kölcsönző gép) felújítása
Technikai eszközök karbantartása:
- Szikla integrált könyvtári rendszer távkarbantartása, szoftverkövetés
- a számítógéppark eseti karbantartása a központi könyvtárban és fiókkönyvtárakban
- a pénztárgép éves zárása
- a fénymásoló karbantartása
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 2010. február 1. – december 31. között takarítói és kisegítő
könyvtáros feladatokra
Minden könyvtáros rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges iskolai
végzettséggel és szakképesítéssel, valamint továbbképzéseken szerzett szakmai és
informatikai kompetenciákkal.
A személyi állományban 2010-ben változás nem történt.
7.2. Gyűjtemény
A gyűjtemény részei:
Központi könyvtár gyűjteménye
felnőtt részleg (könyvek)
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gyermekrészleg (könyvek, folyóiratok, diafilmek)
folyóirat-olvasó (kurrens és kötött folyóiratok)
médiatár (videófilmek, audió CD-k, CD-ROM-ok, DVD-lemezek, zenei könyvek)
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 2010. december 31-én:
Összes
Központi és fiók
Mozgókönyvtári
Könyv:
61 860
43 469
18 391
Periodika:
1 870
1 870
Hangdokumentum:
3 725
2 791
934
Képdokumentum:
3 442
1 790
1 652
Elektronikus dok.
494
483
11
Egyéb:
________________________________________________________
Összesen:
71 391 db
50 403 db
20 988 db
Előfizetett hálózati források 2010-ben:
MNB (Magyar Nemzeti Bibliográfia) a Szikla 21 integrált rendszer adatbázisában
Előfizetett és ajándékba kapott kurrens folyóiratok: 103 cím 104 példány
Az állomány gyarapodása 2010-ben:
Összes
Központi és fiók
Mozgókönyvtári
_____________________________________________________________
Könyv:
2 361
1 302
1059
Periodika:
16
16
Hangdokumentum:
172
15
157
Képdokumentum:
285
18
267
Elektronikus dok.
66
66
_____________________________________________________________
Összesen:
2 900 db
1 417 db
1 483 db
Állománygyarapításra fordított összeg 2010-ben a kifizetett számlák alapján:
Könyv:
2.506 e
Folyóirat:
1.033 e
Hangzó dok.:
444 e
Képdok..:
401 e
Elektronikus dok.:
_______________________________________________
Összesen:
4.384 e Ft a kifizetett számlák alapján
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Az állománygyarapítás forrásai 2010-ben:
Költségvetésből összesen:
4.384 e Ft
2010. évi mozgókönyvtári normatíva:
2.362 e Ft
2010. évi önkormányzati forrás:
1.319 e Ft
Érdekeltségnövelő támogatásból:
703 e Ft
Ajándék:
1.797 e Ft
__________________________________________________
Összesen:
6.181 e Ft
7.3. Szolgáltatások
Ingyenes szolgáltatások
- könyvtárlátogatás
- kijelölt gyűjteményrészek használata
- olvasóterem
- folyóirat-olvasó
- közhasznú információk szolgáltatása
- felvilágosítás a könyvtári szolgáltatásokról
- az eMagyarország Pont gépein az e-közigazgatáshoz kötődő feladatok szolgáltatása
- e-tanácsadás
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
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- fax-továbbítás
- nyomtatás
- szkennelés
- laminálás
- spirálozás
- számítógép-használat (információkeresés helyi rendszeren és az interneten)
7.4. Szakmai munka, teljesítmény- és eredménymutatók
Olvasószolgálat, tájékoztatás, információszolgáltatás
Forgalmi adatok 2009-ben:
Szentgotthárd
Kistérség
Összesen
központi
fiók
_________________________________________________________________________
Regisztrált használó (fő):
1 746
206
688
2 640
Aktív használó (fő):
2 200
289
688
3 177
Személyes használat (alkalom):
37 632
6 303
5 943
49 878
Távhasználat (alkalom):
3 397
3 397
Kölcsönzött dok. (db):
43 691
4 327
11 221
59 239
Helyben használt dok. (db):
73 045
9 217
1 718
83 980
Internet-használat (alkalom):
4 605
136
1 459
6 200
Referensz feladatok (db):
3 105
222
176
3 503
Könyvtárközi kölcsönzés:
536 eredetiben adott dokumentum, 368 elektronikus formában küldött dokumentum
75 eredetiben kapott dok., 3 fénymásolat, 2 elektronikus
Használóképzésben résztvevők száma: 587 fő
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 2010-ben: 8 707 bibliográfiai tétel
Analitikák hozzárendelése az adatbázis rekordjaihoz folyamatos volt.
Jelenleg 103 267 élő példányrekord, 95 484 rekord analitika található az adatbázisunkban.
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.

183

Teljes körű revízió volt a központi könyvtár valamennyi részlegében.
Alkalmi állomány-apasztás volt valamennyi részlegben, törlésre került 1683 dokumentum a
központi könyvtár és a fiókkönyvtárak állományából.
Az állomány gondozása minden részlegben folyamatos volt.
A letéti állomány cserélődése a fiókkönyvtárakban: 295 alkalommal 3 497 dokumentum
cserélődött.
Kulturális és egyéb tevékenységek:
Rendezvények 2010-ben:
Programok száma Szentgotthárdon: 60 alkalom, 1979 résztvevővel
Programok a fiókkönyvtárakban: 52 alkalom, 2 516 résztvevővel
Jelentősebb rendezvények:
A központi könyvtárban:
Karíkatúra-kiállítás
Csillagászati előadás a kollégistáknak
Két alkalommal egyhetes olvasótábor a gyermekrészleg szervezésében
Országos Családi Könyvtári Napok programjai Könyves Vasárnappal
Rejtvényfüzet-pályázat több fordulóban a gyermekrészlegben
Móra verseny a gyermekkönyvtár szervezésében
Vörösmarty szavalóverseny
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
Erkel mozgó kiállítás
Író-olvasó találkozó Bartos Erikával
Részvétel a PKKE rendezvényein
A fiókkönyvtárakban:
Farsang Farkasfán
Anyák napja Farkasfán
KRESZ-oktatás Farkasfán
Gyereknap Rábafüzesen és Farkasfán
860 éves Rábafüzes
Múzeum-megnyitó és kötetbemutató Rábafüzesen
Nemzetiségi ifjúsági tábor Rábafüzesen
Kézműves foglalkozások Rábafüzesen, Rábatótfaluban és Farkasfán
Óvodás foglalkozások Rábatótfaluban
Közlekedési nap Farkasfán
Ünnepekhez kötődő készülődések, foglalkozások, kézműves programok Rábafüzesen,
Rábatótfaluban és Farkasfán
Rejtvényfüzet-pályázatok Farkasfán

184

Pályázati tevékenység:
Nyertes pályázatok (hazai forrásból finanszírozott):
Az MSZA pályázati támogatása gyermekkönyvtári programokra (60 e Ft)
Az MNEKK pályázatai támogatása nemzetiségi programokra (60 e Ft)
Nyertes pályázatok uniós és hazai forrásból (fenntartó által benyújtott pályázatok)
TIOP-1.2.3/08/01 Tudásdepó-expressz
TÁMOP-3.2.4/08/1 Tudásdepó-expressz
Támogatások:
A magyarlaki önkormányzat támogatása dokumentumvásárlásra (15 e Ft)
Az SZJA 1 %-ának felajánlása (46 e Ft) bútorvásárlásra a jakabházi fiókkönyvtárba
Továbbképzés:
Akkreditált képzések:
1 fő akkreditált könyvtárszakmai tanfolyam: Kiadványszerkesztés
1 fő akkreditált könyvtárszakmai tanfolyam: Fejlesztő biblioterápia
1 fő akkreditált könyvtárszakmai tanfolyam: Könyvtári vezetői ismeretek I-IV.
Mentori feladatok ellátása:
gyerekkönyvtári gyakorlat 1 fő
számítógépes tájékoztatás 1 fő
szintetizáló gyakorlat 1 fő
Kistérségi feladatok
Szolgáltatások a kistérségi településeknek
- dokumentumvásárlás (gyarapítás/törlés)
- feldolgozás
- szerelés
- kiszállítás
- a csereállomány mozgatása
- szakmai tanácsadás
- statisztikai adatgyűjtés
- nyomtatványokkal való ellátás
- a nyilvántartások vezetése, katalógusok építése
Csereállomány mozgatása a 14 szolgáltató helyen: 5 751 dokumentum cserélődött összesen
133 alkalommal.
Könyvcsere: negyedévente
Egyéb dokumentumcsere: havonta
Állomány-ellenőrzés és tervszerű állományapasztás volt 5 mozgókönyvtári szolgáltatóhelyen
(Alsószölnök, Apátistvánfalva, Rábagyarmat, Rátót, Rönök). Tervszerű állományapasztás
keretében 1449 dokumentum került kivonásra a mozgókönyvtári állományból.
Kulturális programszervezés:
olvasótábori programok kiterjesztése a kistérségre
versenyek, rejtvényfüzet-pályázatok kiterjesztése a kistérségre
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Az új könyvtárosok segítése: Alsószölnökön
7.5. Gazdálkodás
A bevételi források és teljesítésük a fenntartói támogatáson felül:
Pályázaton nyert támogatás:
120 e Ft
Működési bevétel:
1 254 e Ft
Érdekeltségnövelő támogatás:
703 e Ft
APEH 1 %:
46 e Ft
Községi befizetés:
15 e Ft
2010. évi mozgókönyvtári normatívából: 5 863 e Ft
Fenntartói támogatás:
24.697 e Ft
___________________________________________________
Összesen:
32.698 e Ft
Kiadások alakulása
összesen

kistérségi feladatokra

Személyi jellegű:
18 254 e Ft
2 128 e Ft
Járulék:
4 582 e Ft
557 e Ft
Dologi:
9 612 e Ft
3 106 e Ft
Ebből gyűjteményre:
4 384 e Ft
2 362 e Ft
______________________________________________________________
Összesen:
32.448 e Ft
5 791 e Ft
Pénzmaradvány:
Központi könyvtár:
Kistérségi ellátás:

178 e Ft
72 e Ft

Zárolásra került:

294 e Ft

A vagyon alakulása
Felhalmozási kiadás 2010-ben csak a TIOP és a TÁMOP (önkormányzat által benyújtott)
pályázatokból valósult meg.
A gyűjtemény gyarapodása 2010-ben: 6.181 e Ft értékben történt (vásárolt és egyéb
beszerzés).
Szentgotthárd, 2011. március 5.
Molnár Piroska
könyvtárigazgató
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NYILATKOZAT
A) Alulírott Molnár Piroska, a Móra Ferenc Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2010. évben az általam vezetett
költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes működéséről.
Gondoskodtam:
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az
alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és
hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem, hogy
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes
körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és
szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi
szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a
szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak
érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E
tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a
tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet:
Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és
működtettem. Az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a feladat- és hatásköröket az SZMSZ-ben,
belsőszabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettük. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok
tartalmát az érintettek megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.
Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú munkavégzés
lehetőségét a könyvtáros munkatárasak számára.
Kockázatkezelés:
A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves működésben.
Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító és alapító szerv forráshiánya, ami
kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. A pályázati forrásból tervezett fejlesztési feladatok egy részének
elmaradását a központi források zárolása is befolyásolta. Mindezek következtében az intézménynek jelentős
kockázati tényezők mellett kellett gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen működni.
Kontrolltevékenységek:
A működés biztonsága és hatékonysága érdekében havonkénti szakalkalmazotti értekezleteken
egyeztettük az intézmény feladatait, illetve a beszerzések költségvetési forrásait. Az irányító szerv
negyedéves kontroll-megbeszélései, a folyamatos egyeztetések a Polgármesteri Hivatal vezetőivel, valamint
a FEUVE biztosította, hogy a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudjunk reagálni.
Információ és kommunikáció:
Az információk továbbítása a szervezeten belül a havonkénti szakalkalmazotti értekezleteken, az adott
feladatban résztvevő munkatársakkal folytatott külön egyeztetéseken, illetve intraneten történt. A
fenntartóval a negyedéves kontroll-megbeszéléseken kívül alkalmanként is egyeztettem.
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Monitoring:
A működés során a külső szervek, hatóságok ellenőrzése, a belső ellenőrzés és a FEUVE révén biztosított
volt a szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben
határoztam meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv felé szakmai és pénzügyi
beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről.
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:
A Berzsenyi Dániel könyvtár TÁMOP pályázatában minőségbiztosítási kézikönyv készül, amely
adaptálható saját intézményünkre is.
Az általam vezetett költségvetési szerv önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A gazdasági
vezetői feladatokat a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján a
Hivatal pénzügyi vezetője látja el, továbbképzési kötelezettségét a belső kontrollok területén teljesítette.
Kelt: Szentgotthárd, 2011. március 5.
P. H.
Molnár Piroska
Igazgató
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Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd
Pénzügyi Iroda
Jakabné Palkó Edina irodavezető asszony részére

Intézményi szöveges beszámoló a 2010. évi zárszámadáshoz- Szentgotthárd
és Kistérsége Oktatási Intézmény
1. Az intézményi feladatellátás értékelése
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény a 2010-es évben is maradéktalanul
teljesíteni tudta az alapító okiratban meghatározott feladatait, kiemelten az óvodai nevelést
(2010. június 30-ig), az alap- és középfokú oktatást, a magyar- német két tanítási nyelvű
oktatást, a német és szlovén nemzetiségi nyelvi oktatást, valamint az alapfokú
művészetoktatást.
2010-ben egy, az intézmény alaptevékenységét érintő átszervezés történt intézményünkben: A
magyarlaki és csörötneki óvodai telephelyek 2010. július 1-től a SZEOB részeként folytatják
működésüket.
Az első évfolyamon harmadszor indult magyar- német két tanítási nyelvű osztály, német
nyelvi nemzetiségi képzést két csoportban indítottunk. A 2010-es esztendőben másodszor
indult szlovén nemzetiségi csoport. Sajnos az emelt óraszámú angol nyelvi csoportot a
fenntartó döntése értelmében 2010-ben már nem indíthattuk, hollott a szülői igények ezt
nagyon indokolták volna.
Fenti képzések után 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.
A mindennapos testmozgás biztosításának rendszere már az 1-3. illetve az 5-7. évfolyamokon
folytatódott, ezzel a sportolási lehetőségek már amúgy is széles köre tovább bővült. 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.
Hatodik éve zajlik intézményünkben a kistérségi szinten ellátott gyógytestnevelés. 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 logopédiai ellátás heti 3, a
jelen tanévtől 2 órában.
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 negyedik éve zajlott és zajlik zavartalanul és sikerrel.
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.
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Minden tanuló számára biztosítjuk, hogy megszerezhesse az ECDL FULL számítógéphasználói bizonyítványt, valamint német és angol nyelvből az ECL nyelvvizsgát, alap-,
közép- és felsőfokon.
A 2010. évben a működés alapvető feltételeihez a fenntartó biztosította a szükséges
előirányzatokat, a feladatellátáshoz elégséges hátteret biztosított. Összességében a 2010. évre
is jellemző volt, hogy mind a dologi kiadások, mind a személyi kiadások előirányzatai csak a
legfontosabb működési kiadások kifizetését biztosították, ennek „köszönhetően”az eredeti
költségvetési előirányzatok dologi kiadási sorain jelentős maradvány keletkezett.
A szakmai munka színvonalas ellátását 2010-ben is külső pályázatokkal sikerült jobb alapokra
helyezni.
A 2010-es költségvetési év tekintetében ugyanakkor elmondható, hogy a pályázati
támogatástól eltekintve az intézménynek semmilyen lehetősége nem volt innovatív
tevékenységre, szakmai eszközeinek fejlesztésére, illetve szinten tartására. Ez az állapot csak
rövid ideig tartható fent, hosszabb távon az alapító okirat szerinti tevékenység rovására megy.
A 2012-es évben várható új zeneiskolai minősítési eljárás – melytől az állami normatív
támogatás függ - a további minősítési besorolás legfontosabb feltételeként rögzíti a megfelelő
szakmai feltételeket.
2. Bevételi források és azok teljesítése
Bevételek

2010. évi terv

Intézményi működési bevétel

módosított

1-12. hó

%

53 250

59 031,0

59 031

532 449

540 787,1

540 787

3 029,0

3 029

2 250,0

2 250

5 474,0

5 474

490,0

490

2 303,0

2 303

Felhalmozási bevétel
Működési költségvetés támogatása
Támogatásértékű működési bevétel fej.kez-től
(OKM – útravaló, iskolaalma pályázat)
Támogatásértékű működési bevétel fej.kez-től EUs
Támogatásértékű működési bevétel önk-tól (helyi
önk. - alkalmi munkavállaló)
Működési célú pénzeszközátvétel (Vas Megyei
Közokt.Közalap.)
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fej.kez-től
Előző évi műk.c.pm.átvétele önk-tól
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14

Összesen

585 699

613 364

613 378,0

A táblázatból látható, hogy a 2009-es évhez hasonlóan 2010-ben is túlteljesítettük a tervezett
bevételeket, mégpedig jelentősen, mintegy hatmillió forinttal. Ez köszönhető a helyiségbérleti díjakból, a zeneiskolai térítési díjakból és a nyelvvizsgáztatásból származó
bevételeknek, az ÁFA visszatérítéseknek és az étkeztetésből adódó továbbszámlázott
bevételeknek.
A bevételi források tekintetében a Takács Jenő AMI-ban jelentős változást okozott a 2010.
szeptemberében induló tanév, tekintettel a művészetoktatási térítési és tandíjrendszer
változására. A törvényi változások, valamint a fenntartó által kiadott szabályozás jelentős
emelést tartalmaztak a szolgáltatást igénybevevők részére. Szerencsére megállapítható, hogy a
szülők összességében elfogadták a magasabb szintű hozzájárulást, így a díjemelkedés nem
okozta a tanulólétszám visszaesését. Ennek köszönhetően térítési díj bevételeink kismértékű
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(3 %-os) túlteljesítését értük el. A többletbevételt a költségvetés szorult helyzete miatt nem
tudtuk felhasználni, az a pénzmaradvány része lett.
Pályázatok 2010-ben
Tavaly is havonta tudtuk támogatni a hátrányos helyzetű tanulóinkat és mentortanáraikat az
Útravaló ösztöndíjprogramból.
Az Arany tagintézmény alapítványa az NCA Nyugat-Dunántúli Kollégiumához nyújtott be
pályázatot, ahol sikeresen nyert 157 900 Ft-ot, melyen egy Canon iR1024A típusú
fénymásolót vásárolt az intézmény.
A Szlovén Szövetség támogatta a SZOI szlovén nemzetiségi oktatását 150 000 Ft-tal, melyen
applikációs képeket, nyelvtani táblázatokat, mesekönyveket ill. DVD-lejátszót vásároltunk a
szlovén nemzetiségi nyelvoktatás számára.
A szakmai informatikai normatíva összegéből (4.000.000 Ft) informatikai 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. Ráadásul 2010-ben már csak kifejetetten IKT eszközöket lehetett beszerezni,
sport- és egyéb szemléltető eszközöket nem, holott ezekre nagyon nehéz pályázatot találni.
A magyarlaki tagintézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára egyenlő
esélyek biztosítása érdekében kiírt és elnyert Integrált Pedagógiai Program pályázat
összegéből a pedagógusok ez irányú kötelező és önként vállalt feladatainak elvégzését
anyagilag is elismerhettük, továbbá a tantestület tagjai számára két 30 órás, a tagintézményvezető számára egy 30 órás továbbképzést finanszíroztunk. Ugyancsak a pályázati pénznek
köszönhetően a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók színházlátogatáson vehettek részt,
karácsonyi csomagot kaptak, taneszközöket, valamint a programok anyagszükségletének egy
részét is meg tudtuk vásárolni. A pályázaton elnyert összeg több mint 2,5 millió Ft volt.
A gimnáziumban az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól taneszközök beszerzésére
318.605.-Ft -ot nyertünk, amit szertárak bővítésére fordítottunk.
A gimnázium és a Széchenyi tagintézmény közösen pályázott és nyert a korábbi OKM
kábítószer-prevenciós tevékenységek támogatására kiírt pályázatán. Az elnyert 900.000 Ft
összeg nagy részét továbbképzésekre fordíthatjuk.
A Takács Jenő AMI pályázati bevételi forrást a minősített művészetoktatási intézmények
számára kialakított minisztériumi keretből igényelt, és megkapott (936.000.- Ft). A
tárgyévben teljes mértékben felhasználtuk az összeget.
A SZOI 2010-ben a felsőszölnöki Kossics József Általános Iskolával közösen pályázott és
nyert a TIOP 1.2.3 jelű, könyvtári szolgáltatások infrastruktúra fejlesztésére kiírt pályázaton.
Az elnyert összegből (a SZOI részéről 6.427.974,- Ft) jelentős informatikai fejlesztéseket
tudunk megvalósítani a könyvtárainkban, az állományok elektronikus feldolgozásra és
nyilvántartásra kerülnek. Az intézmény részére kiutalt előleg összege (2.249.790,- Ft) a
projekt ütemtervének megfelelően már felhasználásra került.
3. Kiadások alakulása
Kiadások

2010.évi terv

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok

191

Módosított

1-12. hó

335 744

344 118,3

343 847,0

87 556

89 178,9

89 179,0

%
271

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
Pénzeszközátadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai

159 008

171 243,9

171 068,0

460

332,0

332,0

2 931

5 284,0

5 284,0

3 207,0

3 207,0

Felhalmozási kiadások
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

176

440,0

Összesen

585 699

613 364

613 357,0

447

Az intézmény dologi kiadásai a költségvetési koncepcióban tervezettel összhangban
alakultak.
Ezek a kiadások csak a minimalizált működési költségeket jelentették (közüzemi számlák és
minimális kis értékű eszközbeszerzések), fejlesztésekre, vagyongyarapításra 2010-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. A vagyon alakulása
Az intézményi vagyon az elmúlt évben nem gyarapodott jelentősen.
SZOI szinten a szakmai informatikai normatíva összegéből (4.000.000 Ft) informatikai
eszközöket vásároltunk az egyes intézmények számára, enyhítve ezzel eszközparkunk
hiányosságait.
SZOI Arany: Épületenergetikai pályázat keretében megvalósult iskolánk akadálymentesítése,
valamint a parketta padozat felújítása. Szintén ezen pályázat részeként a radiátorok cseréje
valamint egy orvosi szoba kialakítására is sorkerült. Örvendetes hogy hosszú idő óta először
történt változás az iskola épületének állagmegóvása céljából. Szükséges lenne a régi rosszul
záródó nyílászárók cseréje is, amely jelentős energia-megtakarítást eredményezne.
Az informatikai normatívából iskolánk 3 db notebookot, USB külső merevlemezt, 1 db
Kyocera nyomtatót és 2db pendrive-t szerzett be. Ezek megléte szükségszerű, hiszen az év
végi bizonyítványok ill. anyakönyvek elkészítése is számítógéphez kötött.
SZOI Széchenyi: A 2010. költségvetési évben a szakmai, informatikai pályázatból beszerzett
eszközökön kívül az intézményegység vagyona nem gyarapodott. Az iskola épületében
jelentős javítás, felújítás az áramfogadó szekrény kivételével nem történt.
SZOI Takács Jenő AMI: Az önkormányzati vagyon részét képező épületre a 2010-es
költségvetési évben gyakorlatilag semmit nem költöttünk. A tetőszerkezet, a nyílászárók és az
emeleti födém elhasználódása kiszámíthatatlan, előre nem látható problémákat okozhat.
Az intézményi vagyon részét képező hangszerpark állapota romlott a 2010-es évben, a
tervezett karbantartások, hangszercserék csak egy részét tudtuk kivitelezni.
A 936.000.- Ft-os pályázati forrás felhasználása az alábbi konkrét eszközbővülést
eredményezte:
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Zeneművészeti ág: 1 db basszusfurulya, 1 fuvolatok, 2 trombitatok, 1 db klarinétfúvóka, 1 db
szintetizátor, cselló- hegedűvonók, 3 db kottatartó, hangszerállvány, kották a könyvtár
számára.
Képzőművészeti ág: szemléltető eszközök, képkeretek, rajztáblák.
Ügyviteli eszköz: 1 db notebook.
A SZOI Vörösmarty és a SZOI Magyarlak- Csörötnek intézményeiben a már említett
pályázati forrásokon kívül nem volt lehetőség a vagyon növelésére. A komolyabb felújítások
itt is nagyon időszerűek lennének.
5. Létszám- és bérgazdálkodás tapasztalatai
A szakos ellátottság és végzettségi megfelelés a SZOI-ban közel 100 %-osnak mondható.
SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama
Az iskola alkalmazotti létszáma a 2010/2011-es tanévben 46 fő főfoglalkozású. Ebből 44 fő a
pedagógus, 1 fő iskolatitkár, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens. A 44 fő pedagógusból a
törzsállomány 41 fő. Az álláshelyek betöltésekor célunk a 100%os szakos ellátottság
megtartása ebben a tanévben is.
Egy fő rokkantnyugdíjba ment, helyette egy kollégát, akit már határozott idejű
szerződéssel foglalkoztattunk, megkapta határozatlan időre szóló kinevezését
(Dancsecs Borbála).
Az intézményegység-vezető helyettes (Varga Éva) jelenleg GYED-en van, a helyére
2010. szeptember 1-jétől a Széchenyi intézményegységből áthelyezett kollégát
(Vassné Juhász Enikő) bízta meg az igazgató.
Az ő óráit 1 fő határozott idejű szerződéssel dolgozó alkalmazott látja el
intézményünkben (Gyökös Réka).
Jelenleg 2 fő GYED-en van (Kozóné Stern Eszter, Ligetváriné Németh Katalin),
helyettük határozott időre kinevezett kollégák látják el a feladatokat (Kiskós Kitti,
Hegedűs György).
Közös megegyezéssel távozott intézményünk egyik gyógypedagógusa (Márkusné
Jancsó Ildikó), ettől az időponttól alkalmazunk - 3 hónapos próbaidővel - 1 fő
gyógypedagógust (Deutsch Mónika).
SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama
2010. januárjában az intézményben 29 pedagógus és 1 iskolatitkár dolgozott. Az első félévben
1 kolléga tartósan táppénzen volt, majd augusztus 27-től rokkantnyugdíjas lett. 2010.
szeptemberétől részmunkaidősként félállásban dolgozik.
2010. április 20-án GYES-en lévő kollégánk munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt.
A tanév végén két határozott idejű kinevezés (napközi és gyógypedagógus álláshelyen)
megszűnt. Szeptembertől a gyógypedagógus álláshelyet határozott idejű kinevezéssel töltöttük
be
2010. szeptember 1-től 1 kolléga az Arany János Tagintézményben folytatta munkáját.
2010. október 3-ától 1 kolléga fizetés nélküli szabadságon van, helyére a CsörötnekMagyarlaki Tagintézményből került áthelyezésre 1 nevelő.
Decemberben 1 kollégánk nyugdíjba ment, az ő álláshelyét nem tölthettük be.
2010. december 31-én iskolánkban 26 pedagógus és 1 iskolatitkár látta el a feladatokat.

193

SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége
A 2010-es költségvetési évben két hosszabb távú személyi változás történt. A rézfúvós
oktatásban az eddigi két részfoglalkozású dolgozó helyett egy főállású pedagógus látja el a
feladatot. Az intézkedés bérmegtakarítást eredményezett.
A cselló szak oktatására - távozás miatt - új pedagógust alkalmaztunk, aki megfelel a
képzettségi előírásoknak, a személycsere bérgazdálkodási változást nem okozott.
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma
Gimnáziumunkban 26 fő pedagógus és 2 fő iskolatitkár dolgozik. Az elmúlt tanév végén
Reiss Anikó munkaviszonya megszűnt, helyette Frigyné Molnár Magdolnát neveztük ki
határozatlan időre. Csepregi–Molnár Adél 2010. szeptemberétől a GYES után újra munkába
állt.
SZOI Magyarlak - Csörötnek Általános Iskolája
Tagintézményünkben a beosztásuknak, munkakörüknek megfelelően a teendőket 12
pedagógus határozatlan, egy határozott idejű kinevezéssel és 3 technikai dolgozó látta el.
GYES-en lévő kolléganőnk ez évben újra munkába állt. Két napközis csoport működött az év
folyamán. Az egyik napközis csoportot egy határozott időre alkalmazott pedagógus vezette,
akinek a munkaviszonya júniusban lejárt. Szeptembertől határozatlan időre kinevezett
pedagógus került felvételre a napközis teendők ellátására. 2010. októbertől technika szakos,
és egyben napközis feladatokat is végző, határozatlan időre kinevezett nevelőnk a
szentgotthárdi intézményegységben tanít határozott időre, helyettesítés céljából. Helyette
felvételre került határozott időre egy nevelő. A feladatellátáshoz, két napközis csoport esetén
szükséges a 13 fő. /A fenntartó döntése: két napközis csoport működése esetén 12 fő
határozatlan, 1 fő határozott idejű pedagógus alkalmazása/.
A tagintézményben 100%-os a szakos ellátottság, Az itt dolgozók a végzettségüknek,
szakképesítésüknek megfelelően végzik a munkájukat. Szentgotthárdról áttanítással egy
pedagógus vállalta a biológia, egy pedig a fizika tantárgy oktatását. Az ének-zenét a felső
tagozaton a SZOI szentgotthárdi intézményegységének pedagógusa tanítja.
6. A szakmai munka éves tapasztalatai
A szakmai munka színvonalára 2010-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 2010.
évi szakmai munka eredményességét mutatja, hogy tanulóink számos iskolai, városi, területi
és országos versenyen szerepeltek sikeresen.
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 kiemelkedő teljesítményt mutattak eredményeikben
a vonós, valamint furulya szakos tanulók, létszámában jelentősen gyarapodott a fafúvósok
száma.
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Az ének tanszak nyilvános estjei (musical bemutatók) több alkalommal színesítették a város
kulturális életét. A képzőművészeti ág tanulói a 2010-es év folyamán két alkalommal
rendeztek kiállítást a tanulók munkáiból.
Harmadik 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 14 tanuló.
Évi versenyeredményeinkből kiemelkedik az országos grafikai versenyen elért 2. helyezés, az
országos Bartók Hegedűduó Versenyen elért 3. helyezés, az országos furulyaversenyen elért
két 3. helyezés, a Dél-Dunántúli Regionális Hegedűversenyen elért 1. és 3. helyezés. Az
országos döntőbe jutott szentgotthárdi vonós kamaracsoport, valamint egy hegedű szakos
tanulónk.
A Rábavölgyi Vonószenekar (a határmenti kulturális együttműködés keretében 1988. óta
folyamatosan dolgozó művészeti együttes a szentgotthárdi és a jennersdorfi zeneiskola
tanulóiból) a 2010-es év folyamán 3 magyarországi és 3 ausztriai koncertet teljesített. Az
adott évben a zenekarban a magyar oldal volt a meghatározó.
A 2010-es évben állandósult és szakmailag megerősödött az intézmény Ifjúsági
Fúvószenekara. A fúvósutánpótlást biztosító együttes iskolai rendezvényeken, városi
rendezvényeken szerepelt, jó átmenetet képez a megkezdett hangszeres tanulmányok és a
Városi Fúvószenekar munkája között.
A SZOI Széchenyiben a 2010. évi szakmai munka eredményességét mutatja, hogy tanulóink
számos iskolai, városi, területi és országos versenyen szerepeltek sikeresen. A tanévet
számos- a DÖK által szervezett- hangulatos rendezvény színesítette. Karácsonykor
gálaműsort tartottunk a színházban, amelyre meghívtuk a szülőket. 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 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.
A Magyarlak- Csörötneki Tagintézményben meglehetősen heterogén összetételű osztályokban
folyik az integrált nevelő-oktatómunka. Tanulóink közül 56 fő hátrányos helyzetű, 31 fő
halmozottan hátrányos helyzetű. A Nevelési Tanácsadó szakértői véleménye alapján 25 fő
vesz rész az előírásoknak megfelelő foglalkozásokon. 9 fő sajátos nevelési igényű tanulónk
van. A rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokat gyógypedagógusunk és fejlesztő
pedagógusunk tartja. Nagyon eredményesek és hatékonyak ezek a foglalkozások. Tanulóink
szívesen vesznek részt különféle rendezvényeken, közösségi programokon. (Télapó délután,
disco, karácsonyváró, farsang, osztálydélután, túra…). A tanulók ismereteinek bővítését,
készségeik, képességeik fejlesztését szolgálták a szakkörök, délutáni foglalkozások is
(énekkar, kémia szakkör, továbbtanulásra felkészítés, informatika szakkör, sport, tánc,
kézműves szakkör…).
A mindennapi munkát nagymértékben nehezíti a teremhiány, ami az egyéni, kiscsoportos,
különösen pedig a délutáni foglakozásokat (zeneiskolai, szakkörök, egyéb foglalkozások,
napközi …) érintik. Ennek a problémának a megoldása nem tűr halasztást.
2010-ben a tantestület minden tagja részt vett két 30 órás akkreditált továbbképzésen.
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A tagintézmény-vezető elvégezte a 30 órás IPR LIGT továbbképzést, ami az Integrációs
Program megvalósításában résztvevő intézmények esetében a pályázat egyik feltétele. A
továbbképzések finanszírozása teljes mértékben pályázati pénzből történt.
A tagintézmény-vezető és helyettese részt vettek az OOIH által Szombathelyen a Váci Mihály
Általános Iskola és AMI-ban szervezett műhelyfoglalkozáson. 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 bővült az együttműködés területe, szorosabbá vált a kapcsolattartás.
7. 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 2010ben 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!
Szentgotthárd, 2011. március 7.
Tisztelettel:
Pénzes Tibor
igazgató
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
9970 Szentgotthárd
Kossuth L. u. 14.
Iktatószám
Tárgy
Címzett

: 87.-30 ./2011. sz.
: Intézményi szöveges beszámoló a 2010. évi zárszámadáshoz
: Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd
Pénzügyi Iroda
Jakabné Palkó Edina irodavezető részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde az alábbi szöveges beszámolót
nyújtja be a 2010. évi gazdálkodással kapcsolatban:
1.

A
z intézményi feladatellátás általános értékelése, kiemelve a társulási szinten
ellátott feladatokat:

2010. július 01. napjától intézményünk, többcélú közoktatási intézményként, rövidített
nevén a SZEOB látja el Szentgotthárdon és a kistérség négy településének, jelesül Rönök,
Gasztony, Csörötnek, Magyarlak óvodáiban az óvodai nevelés feladatait, s július 1.
napjától ezen intézmény keretein belül látjuk el a bölcsődei nevelés-gondozás feladatait is.
Ugyancsak az intézmény feladata a kistérség területén a logopédiai ellátás biztosítása
utazó szakemberrel. A székhely óvoda két csoportjában a szlovén, illetve a német
nemzetiségi óvodai nevelési feladatait, a Csörötneki tagóvodában az etnikai óvodai
nevelés feladatait, s ugyanitt a hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelését,
fejlesztését biztosítjuk speciális program keretében, pályázati támogatással.
A Gasztonyi tagóvoda kivételével a gyermekek étkeztetése szolgáltató cégek által
biztosított.
A férőhelyek, csoportok száma, az ellátásban részesülő gyermekek létszáma 2010ben.
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Az összesenből:

2010-ben 4 sajátos nevelési igényű gyermeket neveltünk, ebből két kisgyermek
beszédfogyatékos, így felzárkóztatása helyi szakemberrel biztosított, egy gyermek
érzékszervi(hallás) fogyatékos, fejlesztését utazó szakemberrel tudjuk csak biztosítani, s egy
kisgyermek mozgásában akadályozott, az ő ellátása is külső szakember igénybe vételével
biztosított.
A gyermekek napközbeni ellátása (SZEOB )
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k
edvezményes óvodai étkeztetés



5
0%-os kedvezménnyel étkező gyermekek száma :

77 fő



i
ngyenesen étkező gyermekek száma

:

70 fő



a
z óvodai neveléshez, a gyermekek gondozásához szükséges feltételek, eszközök
ingyenes biztosítása: még az elégséges, éppen elfogadható szinten tudtuk biztosítani a
pihenéshez, gondozáshoz, tiszta, balesetmentes környezethez, a gyermekek
fejlesztéséhez szükséges feltételeket, de ez 2011-re kérdésessé válik,



a
rendszeres egészségügyi felügyelet, a gyermekek évenkénti szűrővizsgálatokon való
részvétele ( a fogászati szűrés kivételével) minden feladat ellátási helyen biztosított.

2.

A
z intézményi létszám-és bérgazdálkodás tapasztalatai.

Fenntartói engedélyezett létszámkeretünk 2010. július 01. napjától : 67 fő


e
bből: a pedagógusok létszáma a 15 csoportban 35 fő
ebből
1 fő igazgató
1 fő óvodai intézményegység vezető
2 fő logopédus



e
bből: a nevelőmunkát közvetlenül segítők száma (dajkák): 15 dajka fő



e
bből: a bölcsődei nevelés gondozónői
: 9 fő
ebből
1 fő bölcsődei intézményegység vezető



e

bből a kiegészítő feladatokat ellátók száma
: 8 fő
ebből
3 főügyviteli, adminisztratív dolgozó
4 fő takarító, mosónő, szakácsnő
MINDÖSSZESEN:
67 FŐ
Tartósan távollévő (szülési szabadság, GYED): 2 fő
Határozott időre alkalmazott: 2 fő (2 fő óvónő tartósan távollévő helyettesítésére)
A Tótfalusi utcai tagóvoda megszüntetése okán sem kellett a munkaviszonyát megszüntetni
senkinek, mert az intézményi átszervezések, s a határozott időre engedélyezett 11. csoport
határozatlan idejű státusszá alakulása, valamint egy óvónő nyugdíjba vonulása lehetővé tette a
további foglalkoztatásokat.
A bölcsőde vezetője 2010. augusztus 01. napjától 2011. június 06. napjáig korengedményes
nyugdíjban van, s ennek minden költségét, a jubileumi jutalommal együtt is, az intézmény,
annak ellenére, hogy e jelentős költségek nem tervezett kiadásként jelentkeztek, ki tudta
gazdálkodni, e miatt a fenntartónak többlettámogatást nem kellett biztosítani az intézményi
költségvetésben.
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Az alapfeladatok ellátásához a teljes nyitvatartási időben, a közoktatási, a szociális és a
gyermekvédelmi törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben meghatározott minimális
szinten biztosított a pedagógusok, a szakalkalmazottak, és az egyéb alkalmazottak létszáma.
A pedagógusok végzettsége és képzettsége az ellátott feladatokhoz meghatározottaknak
megfelelő. A kistérségi utazó logopédus kollégánk 2010-ben kapta kézhez gyógypedagógusi
diplomáját, melyhez jelentős fenntartói támogatást kapott az intézmény.

A 35 fős nevelőtestületi létszámból
A szigorú, takarékos gazdálkodás, s a fenntartói zárolások miatt az intézményvezetőnek nincs
lehetősége érvényesíteni teljes bérgazdálkodási jogkörét, hisz az esetleges maradványoknak
még a töredékét sem áll módjában jutalmazásként, béren kívüli juttatásként kifizetni az arra
érdemes dolgozóknak.
3.

A
z intézményvezetés éves tapasztalatai, szakmai munka, annak eredményei.

Fenntartónk 2010. évi döntései jelentősen átalakították intézményünk szervezeti struktúráját,
komoly szakmai kihívások elé állították az intézményvezetést, a nevelőtestületet akkor,
amikor a kistérség négy településének egy-egy csoportos óvodáját, valamint a bölcsődét is
integrálta intézményünkbe. Össze kellett hangolnunk a bölcsődei nevelés-gondozás feladatait
az óvodai nevelés differenciált, személyiségközpontú nevelési gyakorlatával akkor is, ha
számos területen hasonlóak, de módszertanilag, gyakorlatilag mégis oly különbözőek szakmai
feladataink.
2010. július 01. napjától az iskoláskor előtti korosztály nevelését-gondozását a kistérségben
egy intézmény keretein belül látjuk el.
Intézményünk, a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, a közoktatásról
szóló törvény adta lehetőségnek megfelelően többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézményként, a nevelőmunkához kapcsolódó nem közoktatási tevékenységet is ellát, jelesül
a bölcsődei nevelés-gondozás feladatait. Közös igazgatású közoktatási intézményként,
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szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek kereteiben látjuk el az óvodai
nevelés, és a bölcsődei nevelés-gondozás feladatait.
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás intézménye, az óvoda a közoktatás nevelő intézménye.
Működésünket, szakmai munkánkat egy szervezeti és működési szabályzattal, egy nevelési
programmal, egy házirenddel, egy minőségirányítási programmal határozzuk meg.
Az óvodai intézményegység óvodai nevelési programja egységes szerkezetbe foglalt óvodai
nevelési program, de lehetőséget teremt a tagóvodáknak kiemelt, speciális nevelési területeik,
gyakorlatuk érvényesítésére. Ilyen kiemelt, speciális nevelési gyakorlattal a Csillagvirág
Tagóvoda Csörötnek rendelkezik, több mint 10 éve epochális óvodai nevelési gyakorlat
szerint neveli a gyermekeket.
Mind a bölcsőde, mind az óvoda megőrizte szakmai önállóságát, csupán szervezetileg,
gazdaságilag működünk egységben, és intenzív pedagógiai együttműködés jellemez
bennünket
Sajnos a gyakran hiányos, hézagos jogi és szakmai szabályozás, a még nem oly elterjedt
integrált óvoda-bölcsőde intézmény működése, járatlan utakra vezet bennünket, de az
egyértelmű, hogy a közös intézmény pedagógiai elveit és azokhoz kapcsolódó gyakorlatát
különösen fontos egymáshoz illesztenünk. Intézményünkben a bölcsődés, óvodás korosztály
jelenléte, természetesen a sajátosságok megtartásával, ugyanannak a gyermeknek a
szolgálatában áll.
Nevelőtestületünk stabilitása, innovációs készsége, továbbképzési hajlandósága,
hivatásszeretete garantálja, hogy jelenlegi szűkös anyagi erőforrásaink mellett is, a
gyermekek egészséges, harmonikus, színvonalas óvodai nevelése biztosított kistérségünk
óvodáiban. Az óvodák szakmai együttműködésében, annak formáiban még van fejleszteni
valónk, ezt egy kicsit nehézkessé teszi a földrajzi távolság mellett az újszerű szabályozás, a
működési struktúra. A szülők általában elégedettek gyermekeik fejlődésével, az óvónők
munkájával, az óvodák tisztaságával, de kevésbé elégedettek a székhely óvoda udvarának
felszereltségével és állapotával (járdák, utak), az óvoda épületének állapotával (bár rendkívüli
módon örültek a pályázati támogatással megvalósuló részleges felújításoknak), az óvoda
tárgyi felszereltségével, az óvodai étkeztetéssel.
2010-ben a Játékvár Óvodában fenntartói felügyeleti ellenőrzés volt, mely ellenőrzés
összességében elismerte az itt ellátott feladatok minőségét.
A Tótágas Bölcsődében a megyei közigazgatási hivatal hatósági és szakmai ellenőrzést
végzett, mely ellenőrzés az intézmény infrastrukturális állapotában kifogásolt egy-két dolgot
(gyermekek mosdói!).
Egyre több nehézséget okoz a szakmai kiadások évről évre csökkenő értékű előirányzata. Sok
gondot jelent a gyermekek fejlesztéséhez szükséges, a nevelőmunka feltételeit jelentő
eszközöknek a megfelelő mennyiségű biztosítása. Hovatovább ellehetetlenül a szakmai
munka, hisz nem tudunk elegendő mennyiségben – a minőségről már nem is szólva! –
biztosítani rajzlapot, ceruzát, festéket, ecsetet, ollót, ragasztót,
a gyermekek
foglalkoztatásához.
Egyre több a probléma, a nehézség az ingatlanok állapotát, fenntartását, a működtetést
tekintve.
A tagóvodák működését, gazdálkodását, azok hatékonyságát fél év után még nem igazán
tudom megítélni, de jelenlegi ismereteim alapján úgy gondolom, hogy a takarékos, szigorú
gazdálkodás azokban is elengedhetetlen.
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4.

A
vagyon alakulása.

2010. évben a legnagyobb változás az ingatlan vagyon alakulásában történt, hisz közel 21MFt
értékben történtek felújítások a székhely óvodában. 4 gyermekcsoportban nyílászárókat
cseréltek, fűtést-és világítást korszerűsítettek, festettek, mázoltak. 3 gyermekmosdó komplett,
teljes körű felújítása, valamint az épület akadálymentesítése is megtörtént. A Kerekerdő
Tagóvodában a gyermekcsoport, az öltöző, a nyílászárók felújítása, cseréje, a fűtés átalakítása
történt meg.
Az informatikai eszközbeszerzésre kiírt pályázaton 1 MFt-ot nyert fenntartónk, ezen
összegből korszerűsítettük számítógép parkunkat, lecseréltük a perifériákat. Az intézményi
költségvetésből a felújított 4 gyermekcsoportból háromban laminált padlót rakattunk,
kiépítettük a belső hálózatot, hogy a kommunikáció olcsóbb legyen az óvoda és a bölcsőde
között.
Alapítványunk közel 1MFt-ot fizetett ki az új gyermeköltöző szekrényekre.
5.

B
evételi források és azok teljesítése, kiadások alakulása összesítetten, illetve
telephelyenként
SZEOB Szentgotthárd
2010.évi költségvetési bevétel - kiadás alakulása
e/Ft
2010.évi 2010.évi
terv

Teljesítés %

Maradvány

mód.ei.

Bevételek
Intézményi működési bevétel
Felügyeleti szervtől kapott támogatás

23 516

26 081

26 081 100,00

0

150 073

184 635

184 635 100,00

0

1 285

1 285 100,00

0

Pénzmaradvány
Felhalmozási bevétel

0

Támogatásértékű műk. bevétel önk-tól 46

1 425

1 425 100,00

0

213 426

213 426 100,00

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Működési célú pénzeszközátvétel
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
48-as Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Összesen

173 589

Kiadások

2010.évi 2010.évi
terv
mód.ei.
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Teljesítés

%

Maradvány

Személyi juttatás

93 595

118 495

Munkaadókat terhelő járulékok

24 371

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
Összesen:

117 878

99,48

617

30 029

30 029 100,00

0

55 623

63 741

63 273

99,27

468

173 589

212 265

211 180

99,49

1 085

1 161

1 161

Pénzeszközátadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási kiadások
Előző évi pénzmaradvány
39-as Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

617

Összesen

173 589

213 426

212 958

-617
99,78

468

A telephelyenkénti kiadások és bevételek alakulása a mellékelt táblázatok szerint!
6. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai.
Összesen
Módosított Teljesítés Pénzmaradvány

Eredeti

SZEOB SZENTGOTTHÁRD

173 589

213 426

212 341

1 085

Játékvár Óvoda Szentgotthárd

162 799

163 478

162 717

761

10 790

11 259

11 259

0

Micimackó Tagóvoda Magyarlak

0

6 044

6 040

4

Csillagvirág tagóvoda Csörötnek

0

8 920

8 731

189

Tapsifüles Tagóvoda Gasztony

0

6 863

6 863

0

Tapsifüles Tagóvoda Gasztony,
konyha
Tótágas Bölcsőde

0

0

0

0

0

16 862

16 731

131

Kerekerdő Tagóvoda Rönök

A Micimackó Tagóvoda, a Csillagvirág Tagóvoda, a Tótágas Bölcsőde maradványai
személyi jellegű juttatások kiadási maradványa, ezeket teljes egészében kérjük visszapótolni
a 2011. évi költségvetés dologi kiadási előirányzataira, különös tekintettel a Tóágas
Bölcsődére, melynek dologi kiadásaiból elvonásra került nettó 700.000 Ft, mely összeget
megtakarítani nem áll módunkban, a legnagyobb igyekezet ellenére sem.
A Játékvár Óvoda 293.000 Ft-os személyi jellegű, valamint 468.000 Ft-os dologi kiadási
maradványát is szeretnénk a 2011. évi költségvetés dologi kiadásaira visszapótolni
ugyanazon okokból , mint a Bölcsőde esetében, annál is inkább, mert nem kis összeget vont
már el fenntartónk a 2010. évi kiadási előirányzatunkból, a zárolások alkalmával. Ezen
összegek, ha csekély mértékben is, de enyhíthetik az ellehetetlenült intézményi
gazdálkodást, csökkenthetik az intézmény működési hiányát.
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Szentgotthárd, 2011. március 07.
Kovács Tiborné
igazgató
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NYILATKOZAT
A) Alulírott Kovács Tiborné, a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és
Bölcsőde, költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az
előírásoknak megfelelően 2010. évben az általam vezetett költségvetési szervnél
gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes működéséről.
Gondoskodtam:
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem, hogy
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően,
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó
kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot,
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása,
működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok
elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött
feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői
beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a
tevékenységet folyamatosan értékeltem.
Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint
tettem eleget:
Kontrollkörnyezet:
Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és
működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben,
belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem. Gondoskodtam arról, hogy a
szabályzatok tartalmát az érintettek megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.
Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú
munkavégzés lehetősége biztosított volt.
Kockázat értékelés:
A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves
működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és
alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. A pályázati
forrásból tervezett fejlesztési feladatok egy részének elmaradását a központi források zárolása
is befolyásolta. Mindezek következtében az intézménynek jelentős kockázati tényezők mellett
kellett gazdaságosan, hatékonyan, és eredményesen működni.
Kontrolltevékenységek:
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A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket
szerveztem, az irányító szerv negyedéves kontrollmegbeszélései, a folyamatos egyeztetések a
Polgármesteri Hivatal vezetőivel, valamint a FEUVE biztosította, hogy a felmerülő
problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni.
Az intézményi minőségirányítási programban meghatározottak a szakmai folyamatok
ellenőrzésének pontjai, a gyakoriság, a mérések végrehajtói, az értékelés rendszere. Évente
ellenőrizzük a nevelőmunka hatékonyságát, a partnerek elégedettségét, a dolgozók
teljesítményét, és az értékelés nyomán, indokolt esetben javítási céllal intézkedési tervet,
terveket hozunk.
Információ és kommunikáció:
Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások,
vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések útján
biztosítottam.
Monitoring:
A működés során a külső szervek, hatóságok ellenőrzése, a belső ellenőrzés, és a FEUVE
révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes vizsgálatok tapasztalatai
alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az
irányító szerv felé teljesített szakmai és pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást
az intézmény működéséről.
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést:a
kontroll környezet fejlesztése érdekében a felső vezetés szintjén (magasabb vezetők) szakmai
továbbképzéseken való részvételek. Kontroll tevékenységünk erősítése érdekében a belső
egyeztetések gyakoriságának növelése a SZMSZ módosításával.
Az általam vezetett költségvetési szerv önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A
gazdasági vezetői feladatokat a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatallal kötött együttműködési
megállapodás alapján a Hivatal pénzügyi vezetője látja el, továbbképzési kötelezettségét a
tárgyévre vonatkozóan a belső kontrollok területén teljesítette.
Kelt: Szentgotthárd, 2011. április 13.
P. H.
Kovács Tiborné
Intézményvezető
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Városi Gondozási Központ
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.
Tel.: 94/554-168, 554-169
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu
Üsz: 72/2011.
Tárgy: Szöveges értékelés a Városi
Gondozási Központ 2010. évi gazdálkodásáról
Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető részére
Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd
Tisztelt Irodavezető Asszony!
1. Intézményi feladatellátás értékelése
A Városi Gondozási Központ 2010-ben is integrált keretek között biztosította a szociális
alapszolgáltatásokat.
A Gondozási Központ által 2010-ben nyújtott alapszolgáltatások:
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-ben az ellátható személyek száma:
110 fő.
Változás: a HA-24-2/2011. ügyiratszámon kiadott működési engedély alapján, 2011. február
02-től az ellátható személyek száma: 117 fő.
3) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás → önként vállalt feladat, a szentgotthárdi kistérség
keretében finanszírozási szerződéssel működtetett szolgáltatás.
Finanszírozási szerződés száma: JHS – SZ – 003/1 – 2010.
2010. évre vállalt feladatmutató: 60
2010. évi működési támogatás összege: 2.600000 Ft.
2010. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 59,47
2010. évre kiutalt támogatási összegből visszafizetendő: 18550 Ft.
4) Támogató Szolgálat → önként vállalt feladat, a szentgotthárdi kistérség keretében
finanszírozási szerződéssel működtetett szolgáltatás.
Finanszírozási szerződés száma: TSZ-305/3-2008.
2010. évre vállalt feladatmutató: 3400
2010. évi működési támogatás összege: 8.220000 Ft
2010. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 7637,7893
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2010. évre kiutalt támogatási összegből visszafizetendő: 0 Ft
5) Közösségi Pszichiátriai alapellátás → Önként vállalt feladat, a szentgotthárdi kistérség
keretében finanszírozási szerződéssel működtetett szolgáltatás.
Finanszírozási szerződés száma: PSZ-015/2-2008.
2010. évre vállalt feladatmutató: 40
2010. évi működési támogatás összege: 8.000000 Ft
2010. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 45,86
2010. évre kiutalt támogatási összegből visszafizetendő: 0 Ft
6) Nappali Idősek Klubja → kötelezően ellátandó feladat, kizárólag Szentgotthárd területén
működtetett szolgáltatás.
Férőhelyek száma: 60 fő
Nyitvatartási napok száma: 7 nap
Működési engedéllyel kapcsolatos változás → Körmend Város Jegyzője Hatósági Iroda
és Gyámhivatal a HA-24-2/2011. ügyiratszámon kiadta a Városi Gondozási Központ
által működtetett valamennyi szolgáltatás vonatkozásában a határozatlan időre szóló
működési engedélyt, mivel a fenntartó a „Városi Gondozási Központ akadálymentesítése”
című NYDOP – 5.1.1/C-09-2009-0026 jelű megnyert pályázatával 2010-ben
megvalósulhatott a szolgáltatásoknak helyet adó épület külső, illetve belső
akadálymentesítése.
Ellátottak létszáma 2010. december 31-ei statisztikai jelentés alapján:
Szakfeladat

Ellátottak száma

Nappali Idősek
Klubja
Étkeztetés

53

A tárgyév folyamán A tárgyév folyamán
ellátásba kerültek
ellátásból kikerültek
8
13

132

22

32

Házi segítségnyújtás
Sztg.
Házi segítségnyújtás
Kistérség
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás Sztg.
Jelzőrendszeres házi
segítségny. Kistérség
Támogató Szolgálat

59

23

29

39

15

20

36

15

11

23

6

11

31

16

2

Közösségi
Pszichiátriai alapell.

50

8

4

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 39 fő településenkénti
kimutatása:
1. körzet: Felsőszölnök → 5 fő, Szakonyfalu → 1 fő, Alsószölnök → 5 fő
2. körzet: Rátót → 1 fő, Vasszentmihály → 4 fő, Gasztony → 1 fő
3. körzet: Rábagyarmat → 2 fő, Csörötnek → 6 fő, Magyarlak → 8 fő
4. körzet: Kétvölgy → 2 fő, Apátistvánfalva → 4 fő
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A kistérség területén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő 23 fő
településenkénti kimutatása:
1. körzet: Alsószölnök → 3 fő
2. körzet: Rönök → 1 fő, Rátót → 1 fő, Vasszentmihály →1 fő, Gasztony →1 fő
3. körzet: Rábagyarmat → 1 fő, Csörötnek → 6 fő, Magyarlak → 9 fő
Támogató szolgálatban részesülő ellátottak kimutatása:
Összesen: 31 fő
Szentgotthárd → 22 fő, Kistérség: 9 fő,
Rönök → 1 fő, Csörötnek → 4 fő, Magyarlak → 2 fő, Rábagyarmat → 1 fő,
Szakonyfalu →1 fő.
Közösségi pszichiátriai ellátásban részesülő ellátottak kimutatása:
Összesen: 50 fő
Szentgotthárd: 33 fő, Kistérség: 17 fő
Alsószölnök: 1 fő → Rönök: 2 fő → Csörötnek: 8 fő → Kétvölgy: 2 fő →
Apátistvánfalva: 1 fő → Magyarlak: 3 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
2010. január 01-től.
Reggeli: Normál: 230 Ft
Ebéd:
Normál: 559 Ft
Diéta: 587 Ft
A gondozottak részére vásárolt élelmezési adatok
Idősek Klubja: 14563 adag ebéd, 4285 adag reggeli
Házi segítségnyújtás: 11475 adag ebéd, 365 adag reggeli
Étkeztetés: 25441 adag ebéd
2. Bevételi források és azok teljesülése
A 2010. évi bevételek kimutatását az 1. számú táblázat szemlélteti.
Bevételek
Intézményi működési
bevétel
Felügyeleti szervtől
kapott támogatás
Pénzmaradvány
Felhalmozási bevétel
Támogatásértékű
működési bevétel
Fej.hez EU-s 46
Támogatásértékű mük.

2010. évi 2010.
évi Teljesítés
terv
mód. ei.
e.Ft
32614
35320
35320

Teljesítés
%
100

Maradvány

96135

90076

90076

100

0

1761

7
1761

7
-

100
-

0
0
0

3320

3320

100

0

209

0

Bevétel önk-tól 46
Támogatásértékű
felhalmozási bevétel
Működési célú
pénzeszközátvétel
Felhalmozási célú
pénzeszközátvétel
48-as Függő, átfutó,
kiegyenlítő bevételek
Összesen

128749

130484

130484

100

0

2010-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 résztvevők (6 fő ) munkabérének támogatása, önkormányzattól átvett
pénzeszközök
●MENTÁL HEALTH című SI-HU-1-2-010 számú projekt pályázati bevétele
Személyi térítési díjból eredő bevételeket a 2. számú táblázat szemlélteti.
Szakfeladat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

1210.Nappali
Idősek Klubja
1213 Étkeztetés
1218 Házi segítség.
Kistérség
1212Házi segítség
Szentgotthárd
1219
Jelzőrendszeres
Házi segitség
Támogató Szolgálat

4512

4512

4443

98,48

Bevételi
többlet/kiesés
- 68624

9840
1440

9840
2440

9997
2303

101,60
94,39

+157064
-136770

2280

3280

3124

95,25

-155765

600000

600000

730

121,76

+130555

600000
0

425000
175000

691800
345395

162,78
197,37
124,51

+266800
+170395
+363655

Összesen

Az ellátottak az igénybe vett szolgáltatásokért 2010. május 01-től a 15/2010. számú
Társulási Tanácsi határozat alapján fizették a személyi térítési díjat.
Intézményünk személyi térítési díj hátralékkal nem rendelkezik.
A személyi térítési díjakból eredő összintézményi többletbevétel összege: 363655 Ft
Összintézményi szinten a tervezett személyi térítési díj bevétel 124,51 %-ban teljesült.
Pályázatok
A Városi Gondozási Központnak 2010-ben önállóan benyújtott pályázata nem volt.
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A Városi Gondozási Központ részére a fenntartó által 2010-ben benyújtott pályázatok.
1. Támogató Szolgálat céljára benyújtott fejlesztési pályázat.
Finanszírozási szerződés száma: TSZ-305/0-2008.
Elnyert összeg: 169000 Ft
● Ebből → Munkakörülmények javítására tárgyi eszköz beszerzésre fordítható összeg:
100000 Ft
● Informatikai beszerzésre fordítható összeg → 69000 Ft
2. Közösségi Pszichiátriai Alapellátás céljára benyújtott fejlesztési pályázat.
Finanszírozási szerződés száma: PSZ-015/0-2008.
Elnyert összeg: 215000 Ft
●Ebből → Munkakörülmények javítása tárgyi eszköz beszerzésre fordítható összeg: 80000 Ft
● Informatikai beszerzésre fordítható összeg: 135000 Ft
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás céljára benyújtott fejlesztési pályázat
Finanszírozási szerződés száma: JHS-SZ-003/0-2010.
Elnyert összeg: 168750 Ft
Ebből → Jelzőkészülék beszerzésre fordítható összeg: 168750 Ft.
A fejlesztési pályázatok révén a fenntartó által elnyert összeg összesen: 552750 Ft
4. A Szlovénia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013.
MENTAL HEALTH című SI-HU-1- 2-010 számú projekt.
A projekt teljes költségvetése: 637903,90 Euro.
A Városi Gondozási Központnak, mint az egyik projekt partnernek a költségvetése: 62.854
Euro.
A Mental Health – »A lelki egészség megőrzése« című projekt 2010. évet átfogó
projektciklusában 3 alkalommal részt vettünk szakmai találkozón a projekt eredményes
megvalósulása érdekében. A projekt munkacsomagjának első számú feladatellátása a
népesség igényeinek felmérésére és szakértői munkaanyag elkészítésére vonatkozott. A
lakosság mentális állapotának felmérését a szlovén vezetőpartner által kidolgozott 5 db
kérdőív segítette. A kérdőívek a lelki egészséget leggyakrabban befolyásoló és veszélyeztető
tényezőkre fókuszáltak. A helyzetfelmérés kivitelezésére az együttműködési térségben
(Szentgotthárd város és kistérsége, Őriszentpéter, Körmend, Vasvár, Szombathely),
statisztikai adatok gyűjtésére és feldolgozására, munkaanyag elkészítésére a Városi
Gondozási Központ Ajánlattételi felhívást írt ki. A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb
árfekvésű és az ajánlattételi felhívásban meghatározott szakmai tapasztalatoknak megfelelő
ajánlattevővel, a Humán Harmónia Alapítvány képviselőjével szerződéskötés történt 2010.
augusztus 31.-én.
A megbízott szakértők a támogatási régióban a lakosság megkeresését és mentális egészségi
állapotuknak felmérését 2010. augusztus - szeptember hónapokban végezték el. A felmérést
követően a lakosság mentális egészségi állapotáról adatbázissal, kijelölt célcsoportokkal és
kidolgozott stratégiával rendelkezünk. A projekt munkatársai részt vettek a mentális
egészséggel kapcsolatos szakmai előadásokon. A projekthez kapcsolódó jelentési
kötelezettségnek eleget tettünk, tartalmi és pénzügyi beszámolót nyújtottunk be két
alkalommal a VÁTI – Nonprofit Kft. felé.
2010. évben elszámolásra benyújtott költségek:
1. számú jelentési időszak: (2009. 10. 01. – 2010. 03. 31.)
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Fordítási és tolmácsolás költsége: 360 €
Személyi költség/utazási költség: 57 €
2. számú jelentési időszak: (2010. 04. 01. – 2010. 09. 30.)
Személyi költség/utazási költség: 16,97 €
Külső szolgáltatás/Szakmai képzés költsége. 31,04 €
3. Kiadások alakulása
A 2010. évi kiadások alakulását a 3. számú táblázat szemlélteti.
Kiadások

2010.évi terv

Teljesítés
eFt
60338
15270
53186

%

56090
14765
57894

2010.évi
mód.ei.
60338
15270
54395

100
100
97,78

Maradvány
0
0
1209

Személyi juttatás
Munkaadó terhelő járulékok
Dologi kiadások és egyéb
folyó kiadások
Összesen:
Pénzeszközátadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Előző évi pénzmaradvány
39-es
Függő,
átfutó,
kiegyenlítő kiadások
Összesen:

128749

130003

128794

99,07

1209

481

481

100

0

0
128749

130484

129275

99,07
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Összintézményi szinten a teljesített kiadás: 129275 eFt
Összetevői:
●Személyi jellegű kiadások teljesítése: 60338 eFt
●Járulékok teljesítése:
15270 eFt
●Dologi kiadások teljesítése:
53186 eFt
●Felújítás:
481 eFt
●A kiadás maradványa:
1209 eFt
4. Pénzmaradvány alakulása
Az intézmény 2009. évi pénzmaradványa 7 eFt.
A 2010. évi intézményi költségvetés zárolása miatt pénzmaradvány nem áll rendelkezésre.
5. A vagyon alakulása
A fenntartói pályázat révén 2010-ben megvalósult a szolgáltatásoknak helyet adó épület külső
és belső akadálymentesítése. Az épület komplex akadálymentesítésének megvalósulásával, a
bejutás korlátlifttel megoldott. A bejutást segíti továbbá a kerekesszéknek megfelelő méretű
automata ajtó. Az épületen belül a küszöbnélküliség biztosított, továbbá mozgássérült
vizesblokk kialakítására is sor került. A kommunikációs akadálymentesítés keretében a
hallássérültek számára mobil indukciós hurok került elhelyezésre, míg a látássérültek számára
Braille feliratozású tábla került kihelyezésre. A higiénés szabályoknak megfelelően
megtörtént az ebédlőben a járólapozás.
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Elvégzett felújítások, karbantartások, beszerzések
Idősek Klubja
●Az ebédlő és a folyosó teljes festése olajlábazattal együtt → 309954 Ft
●2 db pihenőhelyiség, 1 db iroda, élelmiszerraktár, tálalókonyha és konyha előtér meszelése
→68600 Ft
● Ebédlőben, folyosón és férfizuhanyzóban a radiátorok cseréje → 481666 Ft.
● 120 l-es villanybojler vásárlása → 46400 Ft
● 2 db tálalószekrény vásárlása →170000 Ft
● 3 db olajradiátor vásárlása →31980 Ft
● LNU-623 forgalmi rendszámú RENAULT KANGO személygépkocsi
- 20000 km-es revízió →33631 Ft
- 40000 km-es revízió →29648 Ft
Házi segítségnyújtás
● 5 db kerékpár beszerzése → 184900 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
●Intézményi udvar térburkolatozása → 100304 Ft
●Vasszentmihályon lévő átjátszó javítása → 53500 Ft
●Diszpécserközpont áttelepítése az Arany J.u.3. számú épületébe → 63125 Ft
Támogató Szolgálat
Kor-213 forgalmi rendszámú kisbusz (RENAULT TRAFIC)
● 3 éves revíziója → 97986 Ft
● Oldalajtó görgő cseréje, gömbfejek cseréje, futómű állítás → 76520 Ft
Közösségi Pszichiátriai Alapellátás
● QUASAR Fémspirálozógép → 80890 Ft
6. Intézményi létszámváltozások
A Városi Gondozási Központban az engedélyezett álláshelyek száma: 33 fő
Ebből:
- főfoglalkozású → 30 fő
- részfoglalkozású →2 fő
- megbízási szerződéssel, napi 4 órában foglalkoztatott: 4 fő
● Szülési szabadság, GYED miatt tartósan távolevők száma: 2 fő
● Tartós, táppénzes állományban lévők száma: 2 fő (1 fő gépkocsivezető, 1 fő kistérségi
szociális gondozónő)
● 2010-ben felvételt nyert közalkalmazottak száma: 5 fő (4 fő napi 8 órában, 1 fő napi 4
órában foglalkoztatva)
2010-ben munkahely-változtatás miatt 4 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya. 2
főnek közös megegyezéssel, 2 főnek pedig lemondással szűnt meg a jogviszonya. Sajnálatos
tény, hogy a jól képzett és gyakorlott szakembereink egy része a helyi Pszichiátriai Betegek
Otthonába másik része pedig Ausztriában vállal szakmunkát a magasabb fizetések miatt.
Közfoglalkoztatás kertében 6 főt foglalkoztattunk.
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Az intézmény alkalmazottai közül 2010. december 31-én 16 főnek határozott időre szóló
közalkalmazotti kinevezése volt.
7. Az intézményvezetés éves tapasztalatai, szakmai munka eredményei
Az intézményben folyó szakmai munka minőségét a különböző hatóságok által lefolytatott
szakmai ellenőrzések megfelelő módon támasztják alá.
2010. évi ellenőrzések
1. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2010. augusztus 16-17-én Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Városi Gondozási Központ
valamennyi szakfeladatán hatósági ellenőrzést folytatott le. Az ellenőrzésről ellenőrzési
jelentés és végzés is készült.
A végzésben az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszűntetése érdekében szükséges
intézkedések megtételére egyes kérdésekben a fenntartót, míg más hiányosságok esetén az
intézményvezetőt vagy mindkettőjüket kötelezték.
I. A fenntartót:
1) A fenntartónak és az intézményvezetőnek biztosítania szükséges az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 2. számú melléklete által előírt személyi feltételeket az intézmény
által nyújtott valamennyi szolgáltatás tekintetében külön – külön.
Határidő: a végzés kézhezvételét követő 120 napon belül.
2) A fenntartónak és az intézményvezetőnek pótolnia szükséges 2 fő házi
segítségnyújtásban dolgozó szakképzetlen gondozó szakképzettség alóli felmentését.
Határidő: a végzés kézhezvételét követő 30 napon belül.
II. Az intézményvezetőt:
1) Az intézményvezetőnek gondoskodnia szükséges a házi segítségnyújtás szolgáltatás
esetén a gondozási naplók a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú és magas
szakmai színvonalon történő kitöltéséről.
Határidő: a végzés kézhezvételét követő 30 napon belül.
2) Az intézményvezetőnek gondoskodnia szükséges a szociális étkeztetés szolgáltatás
esetén a megállapodások tartalmi kiegészítéséről az étkeztetés lemondásának
szabályaival.
Határidő: a végzés kézhezvételét követő 30 napon belül.
A fenntartó az intézményvezetővel egyeztetett a megteendő intézkedésekről, és a 33252/2010. ügyiratszámú levelében írásban tájékoztatatta a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt a
meghatározott határidőn belül.
Fontosnak tartjuk megemlíteni az ellenőrzési jelentés 3.2. pontjában szereplő nappali
ellátással kapcsolatosan tett összegző megállapítást: „az ellátottakról vezetett
nyilvántartásokat, dokumentumokat lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon vezetik.
Mind a dolgozókkal, mind pedig az ellátottakkal készített interjú alapján elmondható, hogy az
ellátottakkal folytatott munkát nagy odafigyeléssel és megfelelő szakmai tartalommal
végzik.”
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Ugyancsak említésre méltó az ellenőrzési jelentés 8. pontjában az ellátotti, hozzátartozói
interjúk összefoglalása.
„Az ellenőrzés részeként ellátottakkal, ellátotti hozzátartozókkal, önkormányzati vezetőkkel
kerül sor interjúkra.
Az ellátottak és hozzátartozóik számára fontos az intézmény igénybevételi lehetősége.
Szívesen veszik igénybe a szolgáltatást, mert tapasztalataik alapján megfelelő színvonalú és
az ellátott igényeihez, állapotához igazodó ellátásban részesülnek. Mind a szolgáltatás
igénybevétele előtt, mind annak során megfelelő tájékoztatásban részesülnek, kérdéseikre
mindig megfelelő választ kaptak.
Az ellátottjogi képviselőről hallottak, látták a hirdetményét, de igénybe vételére még nem volt
szükségük.
Megítélésük és tapasztalataik alapján a gondozóik legjobb tudásuk szerint, lelkiismeretesen
látják el Őket.
Volt olyan hozzátartozó, aki a szolgáltatás igénybe vételével tudott nyugodtan munkát
vállalni.
Az ellátottak érzik, hogy az önkormányzatok hozzáállása a szociális intézményekhez az
anyagi korlátok figyelembe vételével a lehető legjobb.
Többen megjegyezték, hogy a gondozóház megszüntetése több családot állított nehezebb
helyzet elé.
Az önkormányzati vezetők, dolgozók ismerik az intézmény tevékenységét, a beszámolások
során lehetőségük adódik alapos tájékozódásra, de azt akár az intézményben személyesen is
megtehetik.
Megítélésük szerint szükség van az intézményre, sok család élethelyzetén tudnak ilyen
formában javítani.
Segítséget jelent a munkában a falugondnokok jelenléte a területen, egyes településeken az
intézmény működésének feltételét jelentik.
A gondozóház bezárása tényként kezelendő, de a koncepció szerint bentlakásos intézményt
létesítenének, ha annak anyagi forrásai megoldódnak, így a gondozóház hiányát is
megoldhatják. Elégedettek az intézmény működésével.”
2. A Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága Szombathely
2010. szeptember 6-7-én a támogató szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai alapellátás
vonatkozásában a 2009. évben igénybevett támogatások elszámolásáról helyszíni ellenőrzést
végzett.
A 10.398/13/2010. iktatószámú közösségi pszichiátriai alapellátásra vonatkozó
jegyzőkönyvben az alábbi megállapításokat tette: „Összességében a Fenntartó által teljesített,
elszámolható feladategységet 42,00 egységben határoztuk meg. A megállapított eltérés az
elszámolás pénzügyi részét nem érintette, mert a Fenntartó által tényleges teljesített
feladatmutató meghaladja a Finanszírozási szerződésben vállalt és a finanszírozás korlátját
képező 40 feladategységet.” „A helyszíni ellenőrzés során a Foglalkoztatási és Szociális
Hivatal által elfogadott és a vizsgált nyilvántartásokban szereplő adatok között a Fenntartót
2009. évre megillető támogatás összegére vonatkozóan eltérés megállapítására nem került
sor.”
A 10.398/11/2010. iktatószámú támogató szolgáltatásra vonatkozó jegyzőkönyvben az alábbi
megállapításokat tette: „Összességében – a személyi segítésnél részletezett eltérés miatt - a
Fenntartó által teljesített, elszámolható feladategységet 7073,2166 egységben határoztuk meg.
A megállapított eltérés az elszámolás pénzügyi részét nem érintette, mert a Fenntartó által
tényleges teljesített feladatmutató meghaladja a Finanszírozási szerződésben vállalt és a
finanszírozás korlátját képező 3300 feladategységet.” „A helyszíni ellenőrzés során a
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Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által elfogadott és a vizsgált nyilvántartásokban szereplő
adatok között a Fenntartót 2009. évre megillető támogatás összegére vonatkozóan eltérés
megállapítására nem került sor.”
A napi gyakorlati szakmai munkát nehezítő tényezők
●A szolgáltatások minimális szakmai létszámmal történő működtetése miatt egyre nehezebb a
távollevők (szabadság, táppénz, stb) helyettesítésének megszervezése.
●Házi segítségnyújtásban tevékenykedő szakemberek munkáját nehezíti a kistérségi
településekre történő kijutáshoz szükséges tárgyi feltételek, eszközök hiánya: hiányos, nem
megfelelő autóbusz közlekedés, közlekedést elősegítő személygépkocsi hiánya, egyes
települések földrajzi viszonyai.
●Sajnos a szociális szakemberek anyagi juttatása méltánytalanul alacsony továbbra sem
javult, így feltételezhető, hogy a 2010-es évhez hasonlóan a jövőben is tovább folytatódik a
gyakorlott szociális szakemberek fluktuációja.
8. FEUVE rendszer működése
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 2010.
évben az általam vezetett Városi Gondozási Központban gondoskodtam a folyamatos
kontrollokról, ellenőrzésekről. A tárgyévben a pénzügyi folyamatok tekintetében az
intézmény minden esetben egyeztetett a Pénzügyi iroda vezetőjével illetve az általa kijelölt
munkatárssal.
Meggyőződésem, hogy intézményünk a pénzügyi iroda közreműködésével 2010-ben is
fegyelmezett gazdálkodást folytatott. Gazdálkodással kapcsolatos feladatainkat a fenntartó
pénzügyi irodájának munkatársai valamint a belső ellenőr folyamatosan kontrollálja.
Szentgotthárd, 2011. március 3.

Tisztelettel
Fábián Béláné s.k.
Intézményvezető
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Tárgy: 2010. évi zárszámadás.

Ikt.: 646/2011
Jakabné Palkó Edina – pénzügyi irodavezető
részére
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda
9700 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11.

Az intézmény feladatellátás értékelése, kiemelve a társulási szinten ellátott feladatokat:
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 15 települése
vonatkozásában látjuk el szakmai tevékenységünket.
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 2010-ben fontos
értékelési szempont volt a jelzőrendszer működésének áttekintése. Tevékenységünk során azt
tapasztaljuk, hogy a Szolgálat által megvalósított szakmaközi megbeszélések,
esetmegbeszélések, jelző személyekkel folytatott személyes konzultációk eredményesebbé, és
hatékonyabbá tette a szociális esetkezelések folyamatát. A Szolgálat látókörébe került
kliensek problémáinak mielőbbi megoldása érdekében a szociális tv.-ben megfogalmazottak
szerint azonnali kapcsolat felvétellel élt az adott szakemberek felé, aki aktívan
bekapcsolódtak a rendszerbe. Családsegítés tekintetében az elmúlt évben több esetben
megtörtént a jelzőrendszeri tagokkal komplex tanácskozás, mivel a szakemberek koordinálása
folyamatos feladata a családsegítő szolgáltatásnak.
Természetesen 2010-ben is az elsődleges cél volt a kistérségben élő hátrányos helyzetű, és
veszélyeztetett családok felkutatása és számukra a megfelelő segítség nyújtás megvalósítása.
A 2010. évben szociális feltérképezés során felkerestük a szociális ellátórendszerben nem
szereplő, az önkormányzatok által jelzett személyeket a településeken, akik szociális
szempontból segítségre szorulnak, de problémájukkal nem keresik fel az illetékes szerveket.
Kirívó esettel, mely súlyos veszélyeztetettséget jelentett volna, nem találkoztunk.
Elmondható, hogy az általunk felkeresett személyek nyitottak voltak, elfogadták a felajánlott
segítséget. A Polgármesteri Hivatalokhoz intézett segély kérelmeken kívül a családokat
természetbeni formában is igyekeztünk segíteni, pl.: a Szentgotthárdi Katolikus Egyház
Közösség által biztosított tartós élelmiszer kiosztással, használt ruha, különböző háztartási
eszközök adományozásával. Havi egy alkalommal Intézményünkben a kistérségi lakosok
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számára ruhaosztást szerveztünk a korábbi évekhez hasonlóan. Ezen programon nagy
arányban vettek részt a településeken élők, számos család szezonális ruházata megoldottá vált,
ezzel enyhítve az anyagi terheiket. 2010-ben is több család esetében a családgondozás során
súlyos anyagi gondokat kezeltünk. Több kiskorú esetében az alapvető élelmiszer biztosítása
az önkormányzatok által adható támogatásokból lehetett fedezni. A települési
önkormányzatokkal az együttműködés kimagasló volt, tapasztalható volt a tavalyi évben is,
hogy munkánkat elismerték, bizalommal fordultak felénk.
A szélesebb körű információ nyújtás érdekében tájékoztató anyagokat készítettünk,
melyeket családokhoz, és intézményekhez is eljuttattunk minden újonnan bevetett
tevékenységről, információról. 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 2010. 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.
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.
Családsegítés szakfeladat tekintetében jelentős változás a szociális segélyezetett személyek
számára az egyéni esetkezelésen kívüli szociális csoport munka bevezetése. Ezen személyiség
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fejlesztő tevékenység körjegyzőségi szinten valósult meg. Eddigi tapasztalataink szerint a
kliensek nyitottak, elfogadóak, és aktívan részt vesznek a foglalkozásokban.
Családsegítős szakfeladaton számos prevenciós programmal készültünk a családok számára.
Ilyen volt pl.: a rendszeresen megszervezett Játszóházi Foglalkozás, Házhoz Megy a Mikulás,
és a Menő – Manó Tábor.

Adósságkezelési szolgáltatás tekintetében 2010. évben a korábbiakhoz képest jelentős
változás nem következett be. Ezen szolgáltatást kizárólag Szentgotthárd közigazgatás
területén élők vehetik igénybe. 2010-ben 4 megállapított, határozattal rendelkező személy
vette igénybe az adóság kezelési szolgáltatást. A kliensekkel való együttműködés során kirívó
eset nem következett be. Egy személy tekintetében volt problémás az együttműködés, de a
Polgármesteri Hivatallal egyeztetve minden esetben sikerült a megfelelő megoldást
kialakítani. 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.

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
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,
veszélyeztetettség, gyermeknevelési gondok, valamint a szülők és a család életvitele miatti
problémák, a családon belüli bántalmazás, lelki, mentális instabilitások. 2010. 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 és a családgondozók valósították meg.
Szolgálatunk, mint a gyermekjóléti alapellátás intézménye hozzájárul a gyermek testi, értelmi,
érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének elősegítéséhez. Ennek megvalósítása érdekében
gyakran tartottunk 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: tájékoztatás, tanácsadás, információ
közvetítés, ügyintézés, szocializációs hiányosságokat kompenzáló – prevenciós programok
(hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek tábora, családi életre felkészítő tábor,
előadássorozat, klubok működtetése) feladatokat lát el.
A 2010-es 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.
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Prevenciós célzattal igyekeztünk 2010-ben 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 felmerült. A tavalyi
évben a Gyermekjóléti Szolgálat mentálhigiénés, és szociálpedagógiai eszközökkel
csoport foglalkozásokat kezdett szervezni, megvalósítani a SZOI Vörösmarty Mihály
Gimnáziumban, és a SZOI Arany János Általános Iskolában. A csoport foglalkozások
témája alapvetően a kamaszok, kisiskolások frusztrációs szintjének csökkentése, és a
rejtett vagy nyílt utakon történő iskolai agresszió kezelése volt. Az iskolai szociális
csoport munka elmélet és gyakorlati tapasztalatait egy tanulmányban foglaltuk össze,
mely országos és helyi médiumokban egyaránt megjelent.
Tevékenységeinket a szakmai programban, munkatervben meghatározott célok,
feladatok és a hatályos jogszabályok alapján végeztük a 2010. évben is. A Szolgálat
egységesen törődik a társadalmi, szociális kapcsolat rendezésével, az egyéni és szociális
hiányok pótlásával és belső egyéni személyes konfliktusok kezelésével.
Gyermekjóléti Szolgáltatáshoz tartozó egyéb feladat a helyettes szülői ellátás szervezése.
2010-ben helyettes szülői szolgáltatásra nem került sor.
Személyi állomány
2010-ben Intézményünk vonatkozásában a betölthető státusz: 8 fő. Jelenleg 7 fő
családgondozó, 1 fő családgondozó – intézményvezető helyettes látja el a szakmai
feladatokat. Családsegítés szakfeladaton 4 fő családgondozó van alkalmazásban.
Végzettségük szempontjából 1 fő szociális munkás (teljes munkaidős határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezés), 2 fő szociálpedagógus (teljes munkaidős határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezés, 1 fő szociális segítő (teljes munkaidős határozott idejű,
helyettesítő).
családsegítés szakfeladaton bekövetkezett személyi váltások: 2009. évben egy fő kistérségi
családgondozó jelezte felém, hogy áthelyezéssel kéri a munkaviszonya megszüntetését, mivel
más munkakörben szeretne tovább dolgozni. Ezen kolléga státuszára, az addig teljes
munkaidős határozott kinevezéssel rendelkező családgondozót neveztem ki, ezért kinevezése
határozattan időre változott. Későbbiek során ezen kolléga tartós betegsége miatt, hosszan
tartó táppénzes állományba kényszerült, állapota nem javult, ezért kérte a munkaviszonya
megszűntetését közös megegyezéssel. Ezen státuszra szintén az addig helyettesítő kollégát
neveztem ki, akinek a határozatlan idejű kinevezése, határozatlan idejűre változott.
2010. február hónapja óta a családsegítés szakfeladaton minden státusz stabilan betöltött, 3 fő
munkavállaló kinevezése teljes munkaidős határozatlan időre szóló közalkalmazotti
jogviszony, 1 fő kolléga pedig helyettesíti a kinevezett intézményvezetőt.
Gyermekjóléti Szolgáltatás tekintetében: 3 fő családgondozó, 1 fő családgondozó –
intézményvezető helyettes látja el a feladatokat. Végzettségük szempontjából 2 fő általános
szociális munkás (1 fő teljes munkaidős határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés, 1 fő
teljes munkaidős határozott idejű, helyettesítő), 1 fő szociálpedagógus (1 fő teljes munkaidős
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határozott idejű, helyettesítő), 1fő mentálhigiénikus szakember (teljes munkaidős határozatlan
idejű közalkalmazotti kinevezés).
gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladaton bekövetkezett személyi váltások: 1 fő
helyettesítéssel megbízott kolléga az év során lakhelyet váltott, közös megegyezéssel
munkaviszonya ezért megszűnt, helyére szintén határozott időre kinevezett kolléga került, aki
a főállásban, de gyes-en lévőt helyettesíti.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a szakképzettség aránya 100%.
A fentekből kiderül, hogy az Intézménynél 2010. évben is több személycsere következett be a
kollégák élethelyzetének változásai miatt. A betölthető álláshelyek a közalkalmazotti tv.
előírásainak figyelembe vételével azonnal betöltésre kerültek, természetesen szakképzett
személyekkel. Személycserék a 2011-ig évben is megvalósulnak, mivel 1 kolléga a lejárt gyes
miatt állományba került, jelenleg szabadságát tölti. A visszahelyezése miatt 1 fő helyettesítő
munkavállaló munkaviszonya megszűnik, határozott időre szóló kinevezése lejár.
Bérgazdálkodás tapasztalatai: A személycserék során az intézmény vezetése törekedett
arra, hogy a megüresedett státuszokat lehetőleg, és elsősorban szakképzett, pályakezdő,
szentgotthárdi munkavállalókkal töltse fel, ezzel csökkentve a helyi munkanélküliséget. Ezen
terv meg valósult. Ezért csökkenteni lehetett a személyi jellegű kiadásokat, mivel a már nem
pályakezdő, magas közlekedési költséggel rendelkező, és az évsorán eltávozó munkavállalók
helyére, minden esetben a közalkalmazotti besorolás F01 kategória szerinti kolléga lett
alkalmazva, 1 fő esetében nem keletkezett (továbbra sem fog), 1 fő vonatkozásában pedig
minimális a közlekedési költség. A szakképzettség figyelembe vételével azon probléma lett
megakadályozva, hogy a költségvetést nem terhelte pl.: szakképzettség megszerzésével
kapcsolatos költség.
Pályázati tevékenység:
Intézményünk 2010. évben pályázatot nem nyújtott be. Szolgálatunknak önálló vagyona
nincs.
2010. évi költségvetési bevétel – kiadás alakulása
Mellékletben szerepel
Intézményvezetés tapasztalatai: 2009. 01. 01-től látom el megbízás, belsőhelyettesítés
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 2010-ben is.
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. Az Intézmény vonatkozásában finanszírozás tekintetében
probléma nem merült fel. Minden kérésemnek, mely a Szolgálat pénzügyi működésével
kapcsolatos volt, az illetékes szakemberek eleget tettek. Az Intézmény és a Pénzügyi Iroda
kontakt személyével az együttműködés megfelelő volt, minden felmerült kérdés közösen
megbeszélve, megoldásra került. 2010-ben is kizárólag a napi működéshez szükséges
kiadások valósultak meg. Rendkívüli pénzügyi intézkedésre nem volt szükség.
Meglátásom szerint az intézmény működése a 2010. évben sikeres volt. A feladatokat
határidőre elvégeztük, az év során több olyan tevékenység megszervezése is megvalósult,
melyek korábban nem szerepeltek a szakmai programban. 2011. év elején elkészítettük a KSH
felé statisztikai kérdőíveket, melyek elküldésre kerültek. Ezenkívül minden ellátott település
vonatkozásában leadásra kerültek az éves Beszámolók családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás tekintetében is. A Beszámolókat a kistérségi települések képviselő testületi
ülésein bemutattuk, melyek elfogadásra kerültek.
2009-től folyamatosan megvalósított ellenőrzések eredményei is arról szólnak, hogy a
Szolgálat magas szinten végzi a szakmai munkát, dokumentációkban sem a hatóság, sem a
módszertan kirívó problémákat, hiányokat nem tapasztalt.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete a település központjában, jól
megközelíthető helyen található, csak erre a célra használt épületrészben. A megfelelő
infrastrukturális háttér miatt, munkánkat sikeresen megvalósítottuk. 2007-ben is javultak:
jelenlegi fontosabb tárgyi eszközök az intézmény rendelkezésére állnak: 1 db. digitális
fényképezőgép, 8 db íróasztal, illetve 8 db notebook és 1 db nagy teljesítményű fénymásoló +
nyomtató, 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.

Szentgotthárd, 2011. március 3.
Tisztelettel……………………….
Uhor Anita
intézményvezető helyettes
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Tárgy: dologi kidások pézügyi fedezete

Ikt.: 672/2011

Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd
Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető részére

Tisztelt Cím!
A 2011. 03. 04-én elküldött 2010. évi zárszámadás beszámolóban, a csatolt táblázatban
hibásan szerepelt a pénzmaradvány összege.
Csatoltan küldöm a kijavított táblázatot, szíves felhasználásra.
Az intézmény 2011.évi költségvetési tervezetét csökkentették 1 000e. forinttal, ezáltal a
dologi kiadásra tervezett finanszirozás minimálisra csökkent.
Az intézmény zavartalan működése érdekében szeretném kérni, hogy a 2010. évi
pénzmaradványt - 1 093e forintot – a 2011. év dologi kiadásaira fordíthassa az intézmény.

Együttműködését köszönöm!
Szentgotthárd, 2011. március 07.

Köszönettel:

Uhor Anita
intézményvezető h.
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NYILATKOZAT
A) Alulírott: Uhor Anita a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv
vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2010.
évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.
Gondoskodtam:
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem, hogy
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően,
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó
kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot,
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése,
a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem
eleget:
Kontrollkörnyezet:
Az Intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és
működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben,
belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem. Minden dolgozóval személyesen
megbeszéltem a munkaköri leírásokban foglaltakat. A nevezett dokumentumokat a
jogszabálynak megfelelően, évente helyzetértékeltem, és benne a szükséges változásokat
elvégeztem. Az újonnan munkába állt dolgozókkal részletesen megbeszéltem a
munkakörükhöz tartózó feladatokat, melyek írásban rögzítve lettek. A munkavállalók
tekintetében a Kjt-t figyelembe véve a kinevezések és szükség szerint azok mosósítása pl.:
soros lépések, kategóriaváltások – megtörténtek. Így a dolgozók az aktuális besorolásuk
szerint munkabérrel rendelkezhettek. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az
érintettek megismerjék, az előírásokat elsajátítsák, és betartsák. Heti alkalommal
esetmegbeszélést/vezetői értekezletet tartottam a kollégák bevonásával, ahol a napi, heti, havi,
éves feladatok, és a fenntartó által meghatározott teendők megbeszélése, és megvalósításuk
pontos lépései kialakításra kerültek. Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő
részvételt, ezzel a magasabb színvonalú munkavégzés lehetősége biztosított volt. A
továbbképzések elvégzése az az a meghatározott kredit pontok megszerzése után a szociális
törvény értelmében a jutalmazás is megtörtént az adott dolgozó részére. Törvényi
kötelezettségemnek eleget téve eljutattam a továbbképzésekről szóló igazolásokat a NSZFI
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Salgótarjáni Intézete részére, annak érdekében, hogy a szociális továbbképzések regisztrálva
legyenek. Folyamatosan az ügyfélfogadás szerint kapcsolatban álltam az NSZFI Intézetével.
Intéztem a munkaviszonyukat megszüntető dolgozók „kijelentését” a továbbképzésükkel
kapcsolatban. Évente elkészítettem a továbbképzési tervet, és a szükséges egyéni
nyilvántartásokat. Szükség szerint a nyilvántartásokat és a továbbképzési tervet az ellenőrző
szervek felé nyilvánosságra hoztam. Évente elszámoltam a továbbképzések költségeivel a
Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája felé.
Kockázat értékelés:
A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves
működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és
alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. A pályázati
forrásból tervezett fejlesztési feladatok egy részének elmaradását a központi források zárolása
is befolyásolta. Mindezek következtében az Intézménynek jelentős kockázati tényezők mellett
kellett gazdaságosan, hatékonyan, és eredményesen működni. Mindezek ellenére az
Intézmény működése gazdálkodás szempontjából eredményes volt, a kötelezően állátott
szakfeladatok tekintetében fennakadás, működés képtelenség nem alakult ki. A feladatok
hatékony, szakszerű ellátása érdekében folyamatosan kapcsolatot tartottam a pénzügyi
irodával, a költségvetés figyelemmel kisérése, és szükség szerint a gazdaságos beszerzések
megvalósítása érdekében. Megvalósítottam a fenntartó utasításait a kötelezettség váladásokkal
kapcsolatban. Annak érdekében, hogy az Intézmény gazdálkodása eredményes legyen,
kizárólag a pénzügyi iroda engedélyével történtek beszerzések, kifizetések.
Kontrolltevékenységek:
A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket
szerveztem, az irányító szerv negyedéves kontrollmegbeszélései, a folyamatos egyeztetések a
Polgármesteri Hivatal vezetőivel, valamint a FEUVE biztosította, hogy a felmerülő
problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni. Eleget tettem a Kjt. előírásának, ezért a
dolgozók minősítését, értékelését, hiányosságok meghatározását elvégeztem. Gondoskodtam,
arról hogy a szakfeladatok a törvényi keretek közt működjenek.
Információ és kommunikáció:
Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások,
vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések útján
biztosítottam. Biztosítottam a munkavállalók részére az aktív információáramlást, ezért a
kollégák az Intézménnyel, a feladatokkal, és a rájuk vonatkozó mindennemű tevékenységet
megismerhették. Biztosítottam a kollégák számára, hogy bármilyen jellegű (szakmai,
személyes) problémájukkal ne csak a rendszeres heti vezetői értekezleten, hanem szükség
szerint azonnal elérjenek, és a nehézségek megbeszélésre kerüljenek.
Monitoring:
A működés során a külső szervek, hatóságok ellenőrzése, a belső ellenőrzés, és a FEUVE
révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes vizsgálatok tapasztalatai
alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az éves
Munkaterv és a Szakmai Program tartalmazza a tevékenyességek leírását, felelősöket,
határidőket. Megvalósítottam az Intézmény által használt dokumentumok felülvizsgálatát,
ezek aktualizálva lettek, a dolgozók szakmai dokumentációikat rendszeresen ellenőrzőm. Az
ellenőrzések során feltárt hiányosságok megbeszélésre kerültek, azok pótlása is megvalósult.
Az irányító szerv felé teljesített szakmai és pénzügyi beszámolók keretében adtam
tájékoztatást az intézmény működéséről kistérségi szinten. Folyamatosan részt vettem a
kistérségi települések képviselő testületi ülésein a szakmai anyagok, beszámolók ismertetése,
értékelése, elfogadása érdekében.
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést:
A gazdasági helyzet javulása, erősödése után szükséges lenne a dolgozókat minél több
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szakmai továbbképzésre küldeni, annak érdekében, hogy feladataikat továbbra is megfelelő
szintű motivációval tudják ellátni.
Az általam vezetett költségvetési szerv önálló gazdasági szervettel nem rendelkezik. A
gazdasági vezetői feladatokat a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatallal kötött együttműködési
megállapodás alapján a Hivatal pénzügyi vezetője látja el, továbbképzési kötelezettségét a
tárgyévre vonatkozóan a belső kontrollok területén teljesítette.
Kelt: Szentgotthárd, 2011. április 13.
P. H.
Uhor Anita
s.k.
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
…./…….(……..) sz. önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. 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 2010. évi költségvetéséről
szóló 5/2010.(II.25.) sz. rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:
1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi
költségvetésének
a.) kiadási főösszegét (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással nélkül) 2.261.580 e/Ft-ban azaz
Kettőmilliárd-kettőszázhatvanegymillió-ötszáznyolcvanezer forintban,
b.) bevételi főösszegét (függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel nélkül) 1.689.631 e/Ft-ban azaz
Egymilliárd-hatszáznyolcvankilencmillió-hatszázharmincegyezer forintban,
c.) hiányát 625.041 e/Ft-ban azaz Hatszázhuszonötmillió-negyvenegyezer forintban állapítja
meg.
(2)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását
szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege: 352.088 e/Ft, melyből
a)működési pénzmaradvány: 39.804 e/Ft
b)felhalmozási pénzmaradvány: 312.284 e/Ft.
(3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását
meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 272.953 e/Ft, melyből
a)működési célú hitel: 272.953 e/Ft
b)felhalmozási célú hitel:
0 e/Ft.
(4) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének összevont mérlegadatait
az 1. melléklet tartalmazza.
2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi
költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat:
2.268.793 e/Ft,
módosított bevételi előirányzat:
2.376.412 e/Ft,
bevételi teljesítés:
2.314.672 e/Ft (függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel
nélkül).
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:
Bevételi jogcím
Működési bevételek
Önkorm. Költségvet. tám.
Felhalm. és tőke jell. bev.
Támogatás értékű bevétel
Végelegesen átvett pénze.
Támogatások, kölcsönök
visszatér. értékpapír ért.

Eredeti előirányzat
758.209
318.156
26.450
211.537
15.476

Módosított előir.
827.273
335.239
174.497
236.790
21.535

e/Ft
Teljesítés
846.618
335.239
300.599
187.916
19.077

72.135

72.195

71
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Költségvetési hiány belső
finanszírozása:
pénzmaradvány
Költségvetési hiány külső
finanszírozása:
hitelek:
Pénzmaradvány átvétel

299.108

352.088

352.088

567.722

356.684

272.953

-

111

111

(3) A bevételi főösszeget az 1., 1/a. , és a 4. mellékletek tartalmazzák.
3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi
költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat:
2.268.793 e/Ft,
módosított kiadási előirányzat:
2.376.412 e/Ft,
kiadási teljesítés:
2.261.580 e/Ft (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás
nélkül).
(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

e/Ft
Kiadási jogcím
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni jutt.
Spec. célú támogatás
Felhalmozási kiadás
Felújítási kiadás
Felhalm. célú pe. átadás
Hiteltörlesztés
Gotthárd
I.
kötvény
kezzésgv. kötelezettség
Pénzmaradvány visszafiz.
Tartalék
Összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előir.

Teljesítés

408.923
107.943
406.742
1.114
497.926
375.302
12.060
65.747
245.619

442.627
115.329
552.986
4.674
424.200
393.273
19.218
46.714
245.619

432.488
112.832
527.874
4.674
420.865
339.758
19.204
46.692
245.619
111.463
111

147.417
2.268.793

111.463
111
20.198
2.376.412

2.261.580

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1., az 1/a., a 2. és a 3.
mellékletek tartalmazzák.
4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a
9. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján:
Eszközök:
7.418.678 e/Ft
Források:
7.418.678 e/Ft-ban állapítja meg.
5.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovén Kisebbségi
Önkormányzat, a Német Kisebbségi Önkormányzat, és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
mérlegét az 1/b. melléklet szerint tudomásul veszi.
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6.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi felhalmozási pénzmaradványa 138.357
e/Ft a működési pénzmaradványa: -78.887 e/Ft.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi
pénzmaradványát - az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel - alábbiak szerint hagyja jóvá:
Felhalmozási pénzmaradvány:
Működési pénzmaradvány:
Összes pénzmaradvány:

138.357 e/Ft
- 78.887 e/Ft
59.470 e/Ft

Költségvetési pénzmaradvány
2010. évi költségvetésben tervezve
felhalmozási pénzmaradvány:
működési pénzmaradvány:

41.210 e/Ft, ebből
41.210 e/Ft
0 e/Ft

Felhasználható pénzmaradvány:
felhalmozási pénzmaradvány:
működési pénzmaradvány:

18.260 e/Ft, ebből
12.391 e/Ft
5.869 e/Ft

(3) A felhasználható pénzmaradványt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete költségvetési szervenként az 5. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá:
Intézmény

Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft)
működési
felhalmozási
összesen

III. Béla Szakképző Iskola
Polgármesteri Hivatal
Rendelőintézet
Móra Ferenc Városi Könyvtár
Pénzmaradvány összesen:

2.331
2.891
397
250
5.869

0
12.391
0
0
12.391

2.331
15.282
397
250
18.260

7.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatát az állami támogatások elszámolását követően
normatív állami támogatás címén 13.165 e/Ft illeti meg.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata részére a 2009. évi jövedelem-differenciálódás
mérséklésének elszámolásából adódó járandóság 275 e/Ft.
(3) Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2010. évi központosított előirányzat
elszámolását követő visszafizetési kötelezettsége 21 e/Ft.
8.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi
egyszerűsített beszámolóját a 6., 7., 8.mellékletek szerint hagyja jóvá.
9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi
létszámkeretet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által
2010. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 11. melléklet szerint fogadja el.
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11.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által
felvett hitelek állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
12.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves
kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 13. melléklet szerint
fogadja el.
13.§ Záró rendelkezések
(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. 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.
(2) A rendelet 2011. április 30.-án lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§:
A zárszámadási rendelet kiadási és bevételi főösszegei, a hiány mértéke, és annak finanszírozási kérdései
kerülnek itt rendezésre, mind a pénzmaradvány (belső finanszírozás), mind a hitelek (külső finanszírozás) útján.
Az összevont mérleg adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2.§
A rendelet tervezet ezen szakaszában a bevételek részletezése történik meg jogcímenként / kiemelt
előirányzatonként, eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.
A bevételek részletezését az 1. sz. melléklet - összevont mérlegadatok, az 1/a melléklet - összevont
mérlegadatok működési-, és felhalmozási bontásban, és a 4.sz. melléklet – bevételek címenként és
feladatonkénti bontásban mutatja.
A 4. sz. melléklet tartalmazza az intézményi működési bevételek, az önkormányzati sajátos működési
bevételek, a támogatások, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, a támogatásértékű bevételek, a véglegesen
átvett pénzeszközök, a támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, a hiány belső-, és külső
finanszírozásának forrásait eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.
3. §
A rendelet-tervezet ezen szakasza a kiadásokat részletezi eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.
A kiadások részletezését az 1. sz. melléklet - összevont mérlegadatok, az 1/a melléklet - összevont mérlegadatok
működési-, és felhalmozási bontásban, a 2. sz melléklet –a működési kiadásokat címenkénti, intézményenkénti
és feladatonkénti bontásban, a 3. sz., melléklet a felhalmozási és felújítási kiadásokat mutatja be címenkénti,
intézményenkénti és feladatonkénti bontásban.
4.§
A rendelet tervezet itt rendelkezik az eszközök és a források állományáról.
5.§
A rendelet tervezet tartalmazza – 1/b. sz. mellékletében - a három kisebbségi önkormányzat költségvetésének
teljesítési adatait bevételi és kiadási főösszegét.
6.§
A pénzmaradvány alakulására – felhalmozási, működési – és a felhasználható pénzmaradványra vonatkozó
rendelkezések kerülnek itt rögzítésre, meghatározva az intézményenként felhasználásra jóváhagyandó
pénzmaradvány összegeit.
Az 5. sz. melléklet részletezi a pénzmaradvány alakulását intézményenként.
7.§
Az Önkormányzat állami költségvetésbe történő befizetési kötelezettség, ill. az Önkormányzatot megillető
járandóság kerül itt rögzítésre az év végi elszámolások alapján
8.§
Az Önkormányzat egyszerűsített beszámolójának jóváhagyásáról rendelkezik a rendelet 6.sz., 7.sz., és 8. sz.
mellékleteiben rögzített tartalommal.
9. §
Az önkormányzat, ill. költségvetési szervei létszámkeretét rögzíti a 10. sz. mellékletben rögzített bontásban.
10. §
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazza az Ámr.-ben rögzített szempontoknak
megfelelően.
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11. §
Az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról rendelkezik lejárat és célok szerinti bontásban amit a 12. sz.
melléklet részletez.
12.§
Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 13. sz. mellékletben foglaltakra tekintettel rendezi.
13.§
Technikai előírásokat fogalmaz meg a zárszámadási rendelet közzétételére és a hatályba lépésre vonatkozóan.
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KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
ELLENŐRZÉSÉRŐL

Készítette:
Dr. Horváth Ferenc
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK. eng.sz.: 002298

2010. április
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Szentgotthárd Város Önkormányzata
2010. évi összevont egyszerűsített
költségvetési beszámolója felülvizsgálatáról.
Elvégeztem Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. december 31-i fordulónapra elkészített költségvetési beszámolójának
ellenőrzését, amely egyszerűsített mérlegből (abban az eszközök és források egyező főösszege 7.418.678 ezer Ft, a tartalék összege
54.127 ezer Ft), egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a 2010. évi teljesített bevétel 2.314.672 ezer Ft, a teljesített
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kiadás 2.261.580 ezer Ft, továbbá egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból áll, amelyben a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
összege 46.030 ezer Ft.
Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerinti valós bemutatása az önkormányzati
vezetés feladata.
A könyvvizsgáló kötelessége és felelőssége az egyszerűsített, összevont éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett
könyvvizsgálat alapján.
A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai
követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról,
hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
A könyvvizsgálat magába foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök
számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.
Meggyőződésem, hogy a felülvizsgálat által szerzett és rendelkezésre álló könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő (annak megfelelő volt
az előző évben is) alapot nyújtanak az elfogadó könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.
A beszámoló és zárszámadási rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal. Az elvégzett felülvizsgálati munka
megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és az elfogadó testületi döntés megalapozásához és meghozatalához.

KÖNYVVIZSGÁLATI ZÁRADÉK
„A könyvvizsgálat során Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. éves költségvetési beszámolóját, annak részleteit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint
felülvizsgáltam és annak alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves
költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek
szerint készítették el.
Véleményem szerint az egyszerűsített összevont költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2010. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”
Szombathely, 2011. április 20.
Dr. Horváth Ferenc
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK. eng.sz.: 002298
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Kiegészítő – részletes – jelentés
(a „Független könyvvizsgálói jelentés”-hez)

Szentgotthárd Város Önkormányzata

2010. évi
költségvetési beszámolója
felülvizsgálatának tapasztalatairól.
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A vizsgálat szükségessége, feladata, végrehajtása.

2010. évben is kötelezettsége volt az Önkormányzatnak, hogy könyvvizsgálóval felülvizsgáltassa gazdálkodását, az évről szóló
zárszámadását, mert költségvetési volumenének nagysága és hitelgazdálkodása alapján azt jogszabály előírja.
A vizsgálat lefolytatására szerződésben rögzítettek alapján, a következő jogszabályok, útmutatók,
figyelembevételével, alkalmazásával került sor:













irányelvek előírásainak

az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény
a helyi önkormányzatok működését szabályozó, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
a számvitelről szóló, többszörösen módosított 2000. évi C. törvény
a 2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 249/2000.
(XII. ) Korm. rendelet
a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 2007. évi LXXV. törvény és kapcsolódó egyéb jogszabályok
a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara belső szabályai, útmutatásai
Módszertani Útmutató az éves beszámoló-készítés teendőire
az Önkormányzat gazdálkodással összefüggő rendeletei, határozatai, szabályzatai.

Az ellenőrzés célja volt: megállapítani és annak alapján rögzíteni, hogy a beszámoló tartalmaz-e olyan lényeges hiányosságokat,
amelyek elfogadását akadályoznák. Rögzíteni kell azt, hogy az megfelelő és valós képet mutat-e, összeállítása megfelel-e az általános
számviteli elveknek és előírásoknak, a valóságos, reális helyzetnek megfelelően képet ad-e az Önkormányzat vagyoni,- pénzügyi,- és
gazdálkodási helyzetéről.
A vizsgálat módszere: a szükséges gyakoriságú mintavételen alapuló szúrópróbaszerű eljárás, amely a mérleg-adatok tekintetében
részletes, csaknem tételes mélységű volt mind a Polgármesteri Hivatalnál, mind pedig a III. Béla Szakképző Iskolánál, ezzel biztosítva
megalapozottságát önkormányzati szintű adatok esetére is.
Nem volt feladata a vizsgálatnak az adóellenőrzés. A kapcsolatos adatok elemzése csak olyan mértékben történt, amelyet megkívánt
az elszámolási,- számviteli,- beszámoló-készítési körülmények értékelése. Az adóhatóság jogköre és feladata az elszámolások,
bevallások és azzal összefüggő pénzügyi rendezések ellenőrzése.
A könyvvizsgálói záradék sem jelenti egyértelműen a beszámoló adóhatóság általi, maradéktalan elfogadását.
A felülvizsgálat előírásszerűen kitért a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt intézkedésekkel,
kötelezettségekkel összefüggő tevékenységek értékelésére. Annak alapján rögzíthető, hogy nem volt szükség jelentési, tájékoztatási
kötelezettség teljesítésére.
Az Önkormányzat polgármestere, jegyzője és pénzügyi irodavezetője „Teljességi nyilatkozat”-ban (5. számú melléklet) igazolta azt,
hogy a beszámolók, információk, adatok a valós állapotot, összegeket tükrözik, azok a valóságnak megfelelően, hitelesen mutatják be
az Önkormányzat vagyoni,- és pénzügyi helyzetét.
Jelzem, hogy az Önkormányzat vezetői és a pénzügyi apparátus folyamatos, jelentős segítséget nyújtott ahhoz, hogy a felülvizsgálat
zavartalan feltételek és körülmények között megtörténhetett. Minden esetben megadták a szükséges információkat, rendelkezésre
bocsátották az adatokat, jelentéseket, beszámolókat, megkönnyítették az éves gazdálkodás, beszámoló jelentés reális megítélését.
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Segítette a jelenlegi könyvvizsgálói feladat-ellátást az is, hogy gazdálkodást tárgyaló évközi testületi üléseken alkalmam volt részt
venni, az előterjesztéseket előzetesen megismerni és véleményt mondani.
Összefoglalóan rögzíthető, hogy az éves beszámoló, zárszámadási rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő
szerkezetben, részletességgel készült.
Megfogalmazható az elfogadó könyvvizsgálati záradék (vélemény), mint az elmúlt években is, azt e jelentés és a külön készített
„Független könyvvizsgálói jelentés” tartalmazza.
A beszámoló és rendelet testületi elfogadása, valamint a könyvvizsgálói jelentésben foglaltak tudomásul vétele a feltétele a hivatalos
közzétételnek, az Állami Számvevőszékhez való megküldésének, valamint egyéb szükséges dokumentálásnak (pályázatok,
igénylések stb.).
A vizsgálat tapasztalatait a jelentés további fejezetei tartalmazzák.

II.
A vagyoni helyzet (eszközök és források),
mérlegbeszámoló elemzése.

Az ellenőrzés feladata volt: megállapítani a mérlegvalódiság elvének betartását, eredményeképpen pedig rögzíteni a könyvvizsgálói
minősítést, záradékot.
Az eszközök és források összevont adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. Annak sorrendjében – további indokolt részletezéssel –
kerül sor a mérleg-tételek elemzésére.

1. ESZKÖZÖK
A mérleg főösszege az évek során nem jelentős mértékben változott. Belső összetételében vannak elétérések.
Az utóbbi négy év adatait az alábbi táblázat szemlélteti (ezer Ft-ban).
Megnevezés
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Üzemeltetésre átadott eszközök
Befektetett eszközök
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Forgóeszközök
Eszközök összesen

2007. év
22.344
5.443.519
608.311
1.188.444
7.262.618
23.653
70.377
5.300
99.330
7.361.948

2008. év
9.338
5.413.362
608.239
1.129.408
7.160.347
21.190
300.000
67.523
6.347
395.060
7.555.407

2009. év
6.858
5.282.965
596.897
1.083.728
6.970.448
105.421
364.970
17.918
488.309
7.458.757

2010. év
19.907
5.449.986
578.750
1.046.357
7.095.000
267.085
0
42.072
14.521
323.678
7.418.678

Az előző adatokat tartalmazza (bemutatva az arány-különbségeket is) a következő diagram (millió Ft-ban):

238/275

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök

Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök

Követelések

Értékpapírok

Pénzeszközök

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

267,1 42,1

19,9
5 450,0

2010.XII.31.

578,7

1 046,4

6,8
5 283,0

2009.XII.31.

1 083,7

596,9

0,0
21,2

9,3
5 413,4

2008.XII.31.

608,2

1 129,4

17,9
67,5
6,4

300,0
23,7 70,4

22,3
5 443,5

2007.XII.31.
0,0

14,5
0,0
105,4 365,0

608,3

1 188,4

5,3
0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

1.1. Befektetett eszközök
Ezen eszközkörbe az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi és üzemeltetésre átadott eszközök tartoznak.
Az alábbiakban a két utolsó év adatai láthatók (ezer Ft-ban):
Megnevezés
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök
Összesen: 1. számú melléklet A. sor

1.1.1.

2009. év
6.858
5.282.965
596.897
1.083.728
6.970.448

2010. év
19.907
5.449.986
578.750
1.046.357
7.095.000

Immateriális javak

A beszámolás évében jelentős növekedés volt a korábbi évekhez viszonyítva.
A Polgármesteri Hivatalnál 14.967 ezer Ft volt a gyarapodás 2010-ben. Abban meghatározó a városközpont átalakítási terv értéke (87
%), továbbá tervek, programok beszerzése történt. A III. Béla Szakképző Iskolában 2.928 ezer Ft-ot fordítottak folyamatszabályozó
rendszerre.
Jelentősebb összegű változás még (3.769 ezer Ft) alapítás-átszervezés miatti átadás a Hivataltól a Rendelőintézet és Könyvtár
részére.
Az eszközök nyilvántartása, a változások elszámolása szabályszerű.

1.1.2.

Tárgyi eszközök

Az 1. számú melléklet A./II. sorában lévő összevont nettó eszközérték részletezése, bemutatva a bruttó értékeket is a következő (ezer
Ft-ban):
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Megnevezés
Ingatlanok
Gépek, berendezések, felszerelések
Járművek
Befejezetlen beruházások
Összesen:

2009. év
Bruttó
Nettó
érték
6.269.656
5.154.072
525.044
87.039
5.428
534
41.320
41.320
6.841.448
5.282.965

2010. év
Bruttó

Nettó

érték
6.567.059
560.726
5.428
50.581
7.183.794

5.310.161
89.244
0
50.581
5.449.986

Az ingatlanok állományában és a befejezetlen beruházásoknál mutatkozik emelkedés, a járműveknél – a teljes amortizálódás
következtében – nincs nettó érték.
 Az ingatlanok értékében a Hivatalnál mutatkozik az összes növekedés.
A 281.651 ezer Ft beszerzés-létesítés összegéből 97,9 % a szabadtéri fürdő építéshez felhasznált összeg. Azon kívül kisebb volumen
felhasználás történt (ivóvíz-hálózat, árvízvédelmi pályázat, önkormányzati lakásterv, stb.). Felújításra 19.203 ezer Ft volt a felhasználás
(8 db bérlakás, Rendelőintézet akadálymentesítés, parki játszótér, támfal). 8 db lakás „üzemeltetésre átadása” jelentősebb a
Közszolgáltató Vállalat részére.
Az ingatlan kataszteri nyilvántartás ellenőrzése során szerzett tapasztalatok:
o Megállapítható annak pontos, tételes vezetése;
o Valamennyi változás feljegyzése pontosan megtörtént;
o Adataiban egyezőség mutatkozik az évvégi mérlegben és vagyon-kimutatásban rögzítettekkel (eltérést az idegen tulajdonon
végzett beruházás és üzemeltetésre átadott érték-különbség okoz);
o Pontosan elkülönítik a forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen vagyonértékeket;
o Összességében a kataszteri nyilvántartás szerkezete, tételek rögzítése a jogszabályoknak megfelelő, a fő adatok – indokolt és
lehetséges eltérésekkel - azonosságot mutatnak a könyvvizsgálói jelentésben (1. számú melléklet) rögzítettekkel is.

 A gépek, berendezések és felszerelések értékében némi emelkedés mutatkozik a két év összehasonlításában (bruttó
értékben 6,8 %).
Beszerzésként a Hivatalnál történt 21.401 ezer Ft felhasználás (számítógépek, szabadtéri fürdő-eszközök, könyvtári bútorok, játszótéri
elemek, stb.). Térítésmentes gép-átvétel a Szakrendelőhöz 1.630 ezer Ft értékű volt.
Selejtezés (pontos elszámolással) 1.169 ezer Ft (számítógépek, monitorok, nyomtatók). Jelentős – Önkormányzaton belüli - változás a
szabályszerűen elszámolt és rögzített „átszervezés miatti átadás” a Rendelőintézethez és a Könyvtárhoz (ügyviteli gépek, egyéb
eszközök) 104.946 ezer Ft értékben.
Növekedés változás még 15.756 ezer Ft ráfordítással történt – szabályszerű elszámolással – a III. Béla Szakképző Iskolánál (TCMsatu, számítógép, folyamatszabályzó, stb.).
A szükséges leltározásokat (az ellenőrzés tapasztalata szerint) elvégezték, rendkívüli elszámolásra, intézkedésre nem volt szükség.
Ugyancsak szabályszerűen történt az amortizáció elszámolás is (az eszközök elhasználódottsága 76,8 %).

 A járművek állományában nem történt változás a vizsgált évben (OPEL ASTRA személygépkocsi).
A kapcsolódó elszámolások (értékcsökkenés) szabályszerűek, a nyilvántartott érték teljes összegében amortizálódott, azért nettó
értéket a mérleg sem tartalmaz.
 A befejezetlen beruházások évvégi egyenlegének részletei az utóbbi két évben (ezer Ft-ban):
Megnevezés
Telkek
Épületek

2009. év

2010. év
205
2.963
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205
6.785

Építmények
Együtt

38.152
41.320

43.591
50.581

A telkek értékében nincs változás, az két község közötti út értékbecslésének összege.
Az épületeknél számottevő az emelkedés. A kimutatott összegben legnagyobb a Rábatótfalui ravatalozó (4.091 ezer Ft), azonkívül
lakásépítési terv, ivóvíz gépház, időkorúak bérlakás terve. Az építményeknél 14,3 %-os az emelkedés. Abban nagyobb tételek:
útfelújítás, telekkialakítás, szennyvíz építési terv, járdaépítés, árvízvédelmi töltés terve.
A befejezetlen tételek és azokban történt változások feljegyzése, nyilvántartása, számviteli elszámolása szabályszerű.
A tárgyi eszköz-gazdálkodás technikai feladatainak ellenőrzéséről az alábbiak a tapasztalatok:
 Az állományban bekövetkezett változások (építés, beszerzés, felújítás, átvezetés, értékesítés, selejtezés, stb.) bizonylatolása,
nyilvántartása, könyvelése, a kataszteri rögzítés alapvetően az előírásoknak, szabályoknak megfelelő;
 A szükséges és esedékes leltározásokat elvégezték, külön intézkedést igénylő hiányok, vagy többletek nem voltak;
 Az egyes vagyon tételek értékelése és állományban (mérlegben) való szerepeltetése szabályszerűen történt;
 Az amortizáció (értékcsökkenés) kiszámítása és számvitelben, analitikában való rögzítése megfelelő;
 Pontosan vezetik a tárgyi eszközök egyedi nyilvántartásait, azok a jellemző adatokat, érték-változásokat és amortizációösszegeket pontosan tartalmazzák.
Fenti megállapítások mind a Hivatal, mind a Szakképző Iskola működésére tapasztalhatók.
A vagyonmérlegben és a könyvvizsgálói jelentés 1. számú mellékletében rögzített adatok között az azonosság biztosított.
1.1.3.

Befektetett pénzügyi eszközök

Az 1. számú melléklet A./III. sorának adataiban az évek között jelentős változások nem voltak.
Az utóbbi négy év mérleg-adatai (ezer Ft-ban):
Megnevezés
Részesedések
Részvények
Tartós kölcsönök
Együtt (1. számú melléklet A./III.)

2007. év
250.937
352.306
5.068
608.311

2008. év
253.380
350.300
4.559
608.239

2009. év
242.275
350.300
4.322
596.897

2010. év
224.351
350.300
4.099
578.750

A részesedéseknél 17.924 ezer Ft a csökkenés, a vizsgált évben az a Városi TV részesedés megszűnésének a következménye. A
legnagyobb volument tárgyévben is GOTTHARD THERM Kft. képviseli (140.000 ezer Ft), kisebb részt a Régióhő Kft. Busniess Park és
Önkormányzati KSZV. Értékvesztés elszámolására is sor került (18.984 ezer Ft, abból az Ipari Park döntő, kisebb mértékben az
Önkormányzati KSZV részesedik).
A részvények értéke nem változott, abban 99 %-ot képvisel a VASIVÍZ Zrt., a többit a Nyugat-Pannon Rt. A Kaszagyár és a Bábolna
Rt. részvényértéke (20.200, illetve 1.057 ezer Ft) teljes egészében értékvesztésként került elkülönítésre.
A tartós kölcsönök között 1.600 ezer Ft a Kaszagyár – valószínűleg véglegesen rendezetlen – tartozása, a többi dolgozói és
lakáskölcsön.
A befektetett pénzügyi eszközökről tételes nyilvántartást vezetnek. Az értékvesztések, vagy behajthatatlannak minősíthető tartozások
rendezése továbbra is – évről-évre ismétlődő – feladat.
1.1.4.

Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök
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Az éves vagyon-mérlegben, egyezően az 1. számú kimutatásban is rögzítettekkel 1.046.357 ezer Ft az évvégi egyenleg (közmű,
szennyvíz, lakások), ami lényegében azonos volumenű a múlt évivel.
A kapcsolatos nyilvántartásokat pontosan vezetik, az összesített adatok a záró mérleg-értékekkel azonosak.
Növekedésként 4.998 ezer Ft-ot számoltak el (lakások, üzletek, gép-berendezések), csökkenésként pedig értékesítésre és selejtezésre
(összesen 1.730 ezer Ft) került sor, szabályos elszámolással.
A változások levezetése ezer Ft-ban:
Bruttó érték január 1-én
Növekedés
Csökkenés
2010. december 31-i bruttó érték
- Elszámolt éves értékcsökkenések
Összes nettó (mérleg) érték

1.542.519
4.998
1.730
1.545.787
499.430
1.046.357

1.2. Forgóeszközök
A csatolt 1. számú melléklet B. mérleg főcsoportja tartalmazza a forgóeszközök évvégi állományát, egyezően a jelentés 1. ESZKÖZÖK
fejezetében rögzített adatokkal.
1.2.1

Követelések

Az Önkormányzat követelés-állománya évvégén 267.085 ezer Ft, az 253,3 %-a az előző évinek.
Az utóbbi két év adatait foglalja össze a következő táblázat (ezer Ft-ban):
Megnevezés
Vevők
Rövid lejáratú kölcsönök
Adósok
Egyéb követelések
Együtt (1. számú melléklet B. /II.)

2009. év

2010. év

5.946
72.135
27.086
254
105.421

6.302
124.060
24.999
111.724
267.085

A vevők összesen mérleg-értéke csak kis mértékben emelkedett a múlt évhez képest, abból a Hivatalnál 4.428 ezer Ft, a
Rendelőintézetnél 1.009 ezer Ft, a Szakképző Iskolánál 865 ezer Ft a kimutatott kintlevőség.
A Hivatalnál – a tárgyévi tartozáson kívül 753 ezer Ft hátralékot is kimutatnak.
Mindhárom szervezetnél pontos, névszerinti nyilvántartást vezetnek.
Törekedni kell a tartozások maradéktalan beszedésére és a hátralékok behajtására (felszólítás, egyéb intézkedés).
A rövid lejáratú kölcsönök összegében 124 ezer Ft a GOTTHÁRD THERM Kft.-vel kapcsolatos, 60 ezer Ft a Kisebbségi
Önkormányzat tartozása.
Az adósok állománya némileg (7,7 %-kal) csökkent a múlt évhez képest.
A kimutatott hátralékok alakulása előző évről áthúzódó és tárgyévi részletezésben (ezer Ft-ban):
Megnevezés
Kommunális adó
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Idegenforgalmi adó
Talajterhelési díj
Késedelmi pótlék
Birság

Előző év
1.120
29.866
21.020
2.306
71
33.865
2.232
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Tárgy év
966
38.060
5.930
326
38
8.514
64

Gondozási díj
Összesen:
A két év együtt (90.480+54.056)
Értékvesztés elszámolása
Különbség (Ld. 1.2.1. pontban)

0
90.480

158
54.056
144.536
- 119537
24.999

Hasonlóan a múlt évben is leírt megjegyzéshez, folyamatosan törekedni kell a követelések beszedésére, a hátralékok behajtására.
Az egyéb követelések között 99,8 %-ban a jelenleg fennálló Fürdő-tartozás szerepel, kis mértékben a lakossági kölcsönök 2011.
évben esedékes részletei, a törlesztés folyamatos.
1.2.3. Értékpapírok
A beszámolás évében nem tartalmaz egyenleget a mérleg. 2008. évben volt 300 millió Ft (Fürdőhöz kapott központi támogatás, de
annak felszabadítása a következő évben megtörtént).
1.2.4. Pénzeszközök állománya
A záró pénzkészlet összetétele két évben a következő (ezer Ft-ban):
Megnevezés

Bankszámlákon
Házi pénztárban
Idegen pénzeszköz
Összesen:

Polgármesteri
Hivatalnál
350.393
16
939
351.348

2009. év
Szakképző
Iskolánál
13.525
97
13.622

Együtt
363.918
113
939
364.970

Polgármesteri
Hivatalnál
39.475
128
2.219
41.822

2010. év
Szakképző
Iskolánál
250
250

Együtt
39.725
128
2.219
42.072

Az évvégi pénzkészlet lényegesen csökkent (11,5 %-ra) az előző évhez viszonyítva. Annak oka, hogy nagyobb mértékben került sor a
bevételek felhasználására, valamint 2010. évvégén az önkormányzatok nem kapták meg a 2011. évi központi támogatás első ütemét.
A bankszámlákon lévő összeg a bankszámla-kivonatok egyenlegével, a házipénztárban lévő pedig az utolsó napi zárással egyező.
A pénzkezeléssel kapcsolatos szabályozással és a gyakorlati végrehajtással összefüggő értékelésre a jelentés V. fejezetében kerül
sor.

1.2.5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Az egyszerűsített mérleg B/V. sora 14.521 ezer Ft összegben tartalmazza a függő és átfutó tételeket (előlegek, költségtérítés,
tiszteletdíj, forgótőke, stb.).
Az analitikus nyilvántartást vezetik, az megfelelő, áttekinthető. Régebbről húzódó, elszámolatlan, rendezetlen tétel nincs, az ott
rögzítettek rendezése folyamatosan megtörténik.

2.

FORRÁSOK

A források főösszege – egyezően az eszközértékkel – 7.418.678 ezer Ft, az összetételét (millió Ft-ban) az elmúlt négy évre a
következő táblázat szemlélteti az 1. számú melléklet adatainak sorrendjében:
Megnevezés

2007. év

2008. év
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2009. év

2010. év

Tartós (Induló) tőke
Tőkeváltozások
Költségvetési tartalékok
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövidlejáratú kötelezettségek
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Források összesen

600,4
6 223,7
43,3
26,2
435,9
32,3
7 361,8

600,4
6 298,1
38,9
22,6
560,4
35,0
7 555,4

600,4
6 147,8
353,1
18,8
308,8
29,8
7 458,7

6 748,4
250,0
54,1
15,3
348,4
2,5
7 418,7

A beszámolási időszakban bekövetkezett kis mértékű csökkenés mellett lényeges összetétel változás látható. 2009. december 31-ig a
– folyamatos működés mellett változatlan - induló tőke és a tőkeváltozás mutatta a saját forrás összegét. 2010. január 1-től azok
együttes összege képezi a tartós tőke összegét.

2.1. A saját tőke alakulása
A saját tőke (Mérleg D. sor) összege és a forrásokon belüli aránya is emelkedett a beszámolási időszakban.
Részletei:
 A tartós tőke 2010. január 1.-i állapot szerint mutatja az Önkormányzat eszközeinek saját forrását. Az előzőekben már leírt
számvitelei összevezetés helyesen történt.
 A tőkeváltozás számlán 2010. évre vonatkozó a befektetett eszközök, követelések és kötelezettségek változásainak értékét
mutató összesítő adat.
Tőkeváltozásként kell kimutatni - az eszközök finanszírozására szolgáló - 2010. január 1-je után, illetve az alapítást
(átszervezést) követően képződött forrásokat, illetve forráscsökkenéseket. Összegéből láthatóvá válik, hogy 2010. évtől
miképpen változik a saját tőke állománya.
A források összetételét szemlélteti %-ban a következő diagram, amelyen négy évre látható a „Tartós tőke” meghatározó
arányának kialakulása. 2010. évben számottevően javult a saját tőke (91,0+3,4 %), a bemutatott években ez a legmagasabb.
Tartós tőke
Hosszú lejáratú kötelezettségek

Tőkev áltozások
Röv idlejáratú kötelezettségek

Költségv etési tartalékok
Egy éb passzív pénzügy i elszámolások

0,7
2010.XII.31.

91,0

3,4 4,7 0,0
0,2

2009.XII.31.

8,0

82,4

4,7 4,1 0,4
0,3
0,5

2008.XII.31.

7,9

83,4

7,4

0,5

0,3
0,6
2007.XII.31.

8,2

84,5

5,9

0,4

0,4
0,0

20,0

40,0

60,0
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80,0

100,0

120,0

 Értékelési tartalék képzésére nem került sor, a mérleg sem tartalmaz adatot.

2.2. Tartalékok
A költségvetési tartalék jelentősen csökkent az előző – kiugróan magas maradványt mutató - évhez képest. Elemzésére a
pénzmaradvány értékelésekor, a IV. fejezetben kerül sor.
Vállalkozási tartalék nincs az összevont mérlegben, tekintve, hogy olyan tevékenységet nem folytatnak az önkormányzati
költségvetés keretei között..

2.3. Kötelezettségek alakulása
Az előző évhez viszonyítva, 2010-ben 12,8 %-os a növekedés. A 2007. és 2008. évek jelentős volumenével összehasonlítva viszont
számottevő csökkenés mutatkozik.
 A hosszú lejáratú terhek (év végén 15.270 ezer Ft) összege folyamatosan - a hitel és lízing szerződésben foglaltak szerint csökkent (Arany János Iskola villanyhálózatának korszerűsítése).
 A rövid lejáratú kötelezettségek – négy évet érintő – állománya (ezer Ft-ban) a következő:
Megnevezés
Hitelek
Szállítók
Egyéb kötelezettségek
Összesen:

2007.
331.637
30.749
73.522
435.908

2008. év
393.842
24.186
142.385
560.413

2009. év
245.619
15.819
47.361
308.799

2010. év
272.953
15.088
60.325
348.366

 A hitel az Önkormányzat működési célú tartozásának összege.
 A szállítókkal szembeni kötelezettség évről-évre csökkenő mértékű.
Pontos, tételes analitikát vezetnek a kötelezettségekről, a kiegyenlítés folyamatos, rendezetlen, tisztázatlan,
esedékességen túli kifizetetlen kötelezettségek nincsenek.
 Az egyéb kötelezettségeknél 12,7 %-os az emelkedés a két utolsó év között.
Annak részletei: 2010. év végi mérleg szerint (ezer Ft-ban):
- Iparűzési adó feltöltés
- Helyi adó túlfizetés
- Fejlesztési célú hitel 2011. évi törlesztő részlete
- Gépkocsi lízing díj 2011. évi összege
- Helyi adó pótlék
- Egyéb (eljárási illeték, Kisebbségi Önkormányzat elszámolása)
Ö s s z e s e n:

54.243
869
3.054
524
1.570
65
60.325

 A passzív pénzügyi elszámolások körében függő tételként főleg továbbutalásra szánt vizsgadíjakat tartanak nyilván
ideiglenesen (247 ezer Ft) és a letéti számlán lévő összegeket, valamint 20 ezer Ft az átfutó tétel, összességében egyező a
mérlegben lévő 2.466 ezer Ft-tal.
Az elszámolásokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése megfelelő, a kimutatott tételek rendezése folyamatos.
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A mérleg tartalma, szerkezete, adatai (eszközök és források) részletes ellenőrzése, elemzése alapján levonható a következtetés, hogy
a különböző nyilvántartások, leltárak, könyvelés, főkönyvi kivonat és mérleg adataiból kellő bizonyossággal megállapítható alapvetően
az éves gazdálkodás eredményének elfogadhatósága, megállapítható a mérlegvalódiság elve és az alapvető számviteli követelmények
betartása.
A vizsgálatnak nem volt oka arra, hogy rendkívüli intézkedéseket igénylő u.n. „auditálási eltérések”-et rögzítsen.
A zárszámadási rendelethez csatolt vagyonkimutatás és a könyvvizsgálati mérlegadatok egyezősége biztosított, a beszámoló a valós
helyzetet tükrözi, rögzíthető az elfogadó, külön minősítést nem igénylő „könyvvizsgálati záradék” is.

III.
Az éves költségvetési gazdálkodás értékelése.
A 2010. évi költségvetési gazdálkodás előirányzati és teljesítési összefoglaló adatait
részletezettséggel – a jelentés 2. számú melléklete tartalmazza.

- jogszabályban meghatározott

A költségvetési rendeletben jóváhagyott 2.268.793 ezer Ft előirányzat a módosítások eredményeként 4,7 %-kal emelkedett, és a
beszámolóban 2.376.412 ezer Ft összeggel szerepel. A mellékleten látszik, hogy a változások a kiemelt kiadási előirányzatok
mindegyikét érintették és csaknem minden tervezett bevételi forrás is módosításra került.
A gazdálkodás fő adatai 2010. évben (ezer Ft-ban) a következők:
Megnevezés

Eredeti

Módosított
előirányzat
2.268.793
2.376.412
2.268.793
2.376.412

Tényleges

Bevételek főösszege
Kiadások főösszege
Bevételi elmaradás
Kiadási megtakarítás
E g y ü t t:
Előző évi pénzmaradvány elszámolása (visszatérülése)
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

2.314.672
2.261.580
61.740
114.832
53.092
- 7.062
46.030

Teljesítés
%-a
97,4
95,2

A bevételek teljesítése elmaradt a jóváhagyott előirányzattól, 97,4 %-os (előző évi mérték: 101,2 %), a kiadások pedig 95,2 %-ban
(előző évi: 86,6%) realizálódtak. A 2009. évhez viszonyított alacsonyabb mértékű bevételi teljesítés és a magasabb kiadási mérték
eredményeképpen kisebb a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány, mert mindkét eltérés csökkentően hatott annak alakulására.

1. A bevételek alakulása
A pénzforgalmi bevételek teljesítése 1.962.584 ezer Ft, alacsonyabb, mint az elmúlt három évben volt.
Összehasonlításul a négy év tényleges bevételeit foglalja össze (millió Ft-ban) az alábbi táblázat.
Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvételek
Felhalmozási és tőkebevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek
Költségvetési támogatások
Kölcsön visszatérülések
Finanszírozási célú bevételek
Pénzforgalmi bevételek összesen

2007. év
207
980
156
137
97
230
1 547
702
4 056

2008. év
141
802
194
24
21
667
0
424
2 273

2009. év
142
765
209
220
29
376
0
546
2 287

A bevételek fő összegének csökkenése mellett jelentős azok összetételének évenkénti változása is.
Összetételét, megoszlását (%-ban) szemlélteti négy évre a következő diagram:
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2010. év
170
673
185
305
22
335
0
273
1 963

Intézmény i működési bev ételek

Önkormány zati sajátos működési bev ételek

Működési célú pénzeszköz átv ételek

Felhalmozási és tőkebev ételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átv ételek

Költségv etési támogatások

Kölcsön v isszatérülések

Finanszírozási célú bev ételek
1,1

8,7

2010. év

34,3

9,4

15,5

6,2

2008. év

6,2

33,4

9,1

9,6

16,4

23,9

1,1
35,3

13,9

0,0

1,3
2009. év

0,0
17,1

0,0

8,5

29,3

18,7

0,9
2,4
5,1

2007. év

0,0

24,2

10,0

20,0

3,8 3,4

30,0

5,7

40,0

38,1

50,0

60,0

17,3

70,0

80,0

90,0

100,0

A bevételekhez néhány gondolat a fenti sorrendben:
Az intézményi működési bevételek 170 millió Ft összegű realizálása mind volumenében, mind arányában emelkedett a beszámolási
időszakban. A működéssel, ellátással összefüggő, valamint kamat és egyéb bevételek közel tervszinten teljesültek, a többletet az ÁFA
bevételek és visszatérülések elszámolásából származó összeg adja.
Az önkormányzatok sajátos működési bevételei tényszáma az évek során folyamatosan mérséklődött, 2010.-ben 92 millió Ft-tal
kisebb, mint a megelőző évben. A csökkenésben meghatározó tényező az iparűzési adó bevételének nagysága, a 2009. évi 621 millió
Ft-tal szemben a beszámolási időszakban 486 millió Ft-ot realizáltak. E csoportba tartozó többi bevétel (SZJA átengedés, gépjármű
adó, központi elvonás mérséklődése, stb.) csak részben (43 millió Ft összeggel) kompenzálta az iparűzési adó elmaradását.
A működési célú pénzeszköz átvételek 2009. évi látható növekedése után kisebb bevételt értek el 2010. évben. A 185 millió Ft
tartalmazza többek között a Társadalombiztosítási Alapoktól 116, többcélú kistérségi társulástól 22, önkormányzatoktól 3 millió Ft
összegű pénzeszköz átvételét.
Felhalmozási és tőkebevételek címén kimagasló a beszámolási időszak teljesítése, a bevételekből való részesedése 15,5 %. A
korábbi éveket meghaladóan került sor ingatlan (29 millió Ft) és telek (61 millió Ft) értékesítésekre, valamint 180 millió Ft bevétel tartós
részesedés értékesítéséből származik.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek az elmúlt három évben közel azonos nagyságú forrást biztosítottak. Támogatást
számolhattak el az EU-s programokkal kapcsolatosan (mintegy 12 millió Ft), önkormányzatoktól és vállalkozásoktól a különféle
fejlesztési feladatok megvalósításához.
A költségvetési támogatások összege 335 millió Ft, a források 17,1 %-át jelenti. Év közben az előirányzat 17 millió Ft-tal emelkedett,
abból központosított előirányzat (pl. bérpolitikai intézkedésekre, létszámcsökkentéshez, stb.) 23, a fejlesztési célú támogatás 7 millió Ft
. Csökkent viszont a szociális feladatokhoz tervezett támogatás 13 millió Ft-tal.
Kölcsön visszatérülések tényleges teljesítése 71 ezer Ft a tervezett 72 millió Ft –tal szemben. A GOTTHÁRD Therm Kft. részére
nyújtott kölcsön nem térült meg 2010.-ben.
A finanszírozási célú bevételek teljesítése a négy év közül 2010-ben a legalacsonyabb és elmarad a tervezettől. A hitel felvételeket
tartalmazó bevételi címen az adatok alakulása kedvező. Kisebb összegű rövid lejáratú hitel felvétele vált szükségessé, illetve nem
került sor az eredetileg tervezett hosszú lejáratú hitel felvételére. A 2. számú melléklet 48. sorában látható, hogy az eredetileg
számításba vett 319.048 ezer Ft hitel, kölcsön növekménnyel szemben 24.279 ezer Ft a tényleges emelkedés.

2. A kiadások alakulása
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A költségvetési kiadások 2010. évi tényleges teljesítése 2.261.580 ezer Ft (95,2 %). A 2. számú melléklet 1-19. sorainak 2007-2010.
évekre vonatkozó adatait tartalmazza összevontabb kiadási elemenként a következő táblázat (millió Ft-ban):
Megnevezés
Fenntartási, működési célú kiadások
Felhalmozási célú kiadások
Kölcsön kiadások
Finanszírozási célú kiadások
Pénzforgalmi kiadások együtt

2007. év
1 471
237
364
1 994
4 066

2008. év
1 423
158
0
696
2 277

2009. év
1 407
96
72
397
1 972

2010. év
1 447
514
52
249
2 262

A fenntartási és működtetési kiadásoknál a korábbi mérséklődést követően kis növekedés látszik. 2010. évben jelentős a fejlesztési
célú kiadás, csökkent a finanszírozási kiadások összege, és a beszámolási időszakban is sor került évközi engedélyezéssel kölcsön
folyósításra.
A fenti adatokat teszi szemléletessé az alábbi ábra, amelynek adatai millió Ft-ban kerültek rögzítésre:
Fenntartási, működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Kölcsön kiadások

Finanszírozási célú kiadások

4 500
4 000
3 500
1 994
3 000
2 500
2 000

249
696

364
237

158

0

397
96

72

52

514

1 500
1 000

1 471

1 423

1 407

1 447

500
0
2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

A jelzett kiadási csoportok szerinti sorrendben néhány összefoglaló megjegyzés indokolt a következőkben:
Fenntartási, működési célú kiadások teszik ki a ráfordítások jelentős részét, részesedésük %-a a jelezett évek sorrendjében: 36,2,
62,5, 71,3, és 64, %. A beszámolási időszakban csökkent az arány, tekintettel a nagyobb felhalmozási célú kiadás tényére,
összegében viszont kis mértékű növekmény van.
A fenntartási és működési jellegű kiadások összetevőit mutatja meg a következő diagram (adatai millió Ft-ban):
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Személy i juttatások
500
450

Munkaadókat terhelő járulékok

461

440

Dologi és egy éb foly ó kiadások

Működési célú pénzeszköz átadás, ellátottak juttatása
476

460

458

435

434

432

430

426

413

400

365

350
300
250
200
150

135

141

2007. év

2008. év

129

113

100
50
0
2009. év

2010. év

A személyi juttatások összege alacsonyabb, mint a megelőző években. A módosított előirányzathoz képest 10 millió Ft a megtakarítás,
annak meghatározó része (97 %-a) rendszeres személyi juttatásoknál (teljes és részmunkaidős foglalkoztatottak illetménye)
mutatkozik.
A munkaadókat terhelő járulékok követik a személyi juttatások alakulását és a jogszabályi változások hatását. 2010. évre vonatkozó
mérséklődésére mindkét tényező hatott, a tényleges ráfordítás megközelíti a 113 millió Ft-ot.
A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások esetében a 2009. évi csökkenést követően emelkedés történt. 2007-2010. évek között a
legmagasabb összegű az e címeken történő felhasználás. A dologi kiadások tételein (részletein) tervezett és tényleges felhasználások
értékelése során látható a megalapozott tervezés és ismert a takarékosságra való törekvés és végrehajtás. A többletet az ÁFA
elszámolással összefüggő kiadási teljesítés okozza mintegy 65 millió Ft összegben, bevételi oldala részben megjelent a működési
bevételek teljesítésében.
A működési célú pénzeszköz átadás, ellátottak juttatása – kis mértékben 3 %-kal - meghaladja az előző évek tényszámait.
Jelentősebb tételei: Többcélú Kistérségi Társulásnak az intézmény működtetéshez 283 millió Ft, szociálpolitikai ellátásokra 61 millió Ft,
non-profit szervezeteknek (Bölcsőde, Pannon Kapu, stb.) nyújtott támogatás 45 millió Ft.
Felhalmozási célú kiadások összege 514 millió Ft, nagyobb, mint a megelőző három év együttes, ilyen címen történő kifizetése.
Felhasználás szerinti részletezése a 2. számú melléklet 7-10. soraiban látható. Felújítási feladatokra (pl. önkormányzati lakások,
háziorvosi rendelő) 19 millió Ft, beruházási kiadásokra (fürdő fejlesztés, oktatási eszközök beszerzése, Liget fejlesztése) 336,7 millió
Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átadásként (GOTTHÁRD Therm Kft. kötvény visszafizetéshez, Többcélú Kistérségi Társulásnak)
158 millió Ft kifizetésére került sor.
Kölcsön kiadások nagysága közel 52 millió Ft, tartalmazza a GOTTHÁRD Therm Kft. részére biztosított visszatérítendő támogatás
összegét.
Finanszírozási célú kiadások teljesítése az utóbbi években a legalacsonyabb, a tervezett szinten történt, megközelíti a 249 millió Ftot. Látható, hogy a tervezettnél alacsonyabb mértékű igénybevétel kedvezően hathat a következő évek hitel visszafizetéséhez
szükséges kiadási igényekre.
Minden évben kiemelt feladat a zárszámadáshoz készített rendelet-tervezet felépítésének, szerkezetének, az abban és a
zárszámadási előterjesztésben, továbbá a könyvvizsgálati jelentésben rögzített adatok helyességének, alapvető számai
egyezőségének értékelése, továbbá az előterjesztés véleményezése.
A megállapítások az alábbiakban foglalhatók össze:
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 Az előterjesztés a már megszokott jó színvonalon készült el, tartalmazza a jogszabályi előírások szerinti adatokat.
 Az előterjesztésben lévő összegek egyezőek az elemi (részletező) költségvetési beszámolókban rögzítettekkel,
amelyek azonosak a könyvelési (főkönyvi és analitikus nyilvántartások) adatokkal.
 Az előterjesztés táblázatai a költségvetési rendeletben felépített rendszerben készültek, alkalmasak arra, hogy
megfelelő áttekintést nyújtsanak a gazdálkodás, a feladat teljesítések végrehajtásáról a Képviselőtestület részére.
 Az előterjesztés alapján készült zárszámadási rendelet-tervezet megfelel az előírásoknak, adatai egyezőek az
előterjesztésben, valamint a könyvvizsgálói jelentésben rögzítettekkel.
A felülvizsgálat alapján összegezhető, hogy mind az előterjesztés, mind pedig a rendelet szerkezetében és tartalmában megfelel az
előírásoknak, javasolható annak a Képviselőtestület általi megtárgyalása és elfogadása.

IV.
Pénzmaradvány, eredmény-elszámolás.
Az előző fejezetben levezetésre került a 2010. évi pénzmaradvány a teljesített bevételek és kiadások különbözeteként. Az
megállapítható a pénzeszközök és az azt korrigáló tényezők figyelembe vételével is. Ez utóbbit tartalmazza a jelentés 3. számú
melléklete a jogszabályi előírások szerinti tagolásban.
A pénzmaradvány a következők szerint alakult 2009-2010. években (adatok ezer Ft-ban):
Megnevezés

2009. év

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány – 3. számú melléklet 6. sor
Előző évek pénzmaradványa – 3. számú melléklet 4. sor
Pénzmaradvány – Költségvetési tartalék – Mérleg E/I. sor
Elszámolás a központi költségvetéssel - 3. számú melléklet 7. sor
Pénzmaradvány (előző évi maradvánnyal együtt)

2010. év

51.492
301.631
353.123
5.523
358.646

46.030
8.097
54.127
13.419
67.546

A pénzmaradvány-adatok megfelelnek az előírásoknak, azok egyezőek a könyvelésben és analitikus elszámolásokban rögzítettekkel.
Jelentősen csökkent a pénzmaradvány összege az előző évi adatokhoz képest. A központi költségvetéssel való elszámolás
eredményét is tartalmazó 2010. évi pénzmaradvány összege: 59.449 ezer Ft. A 2009. évi, hasonlóan számított pénzmaradvány
57.015 ezer Ft. Megállapítható, hogy a 2009., illetve 2010. évben képződött maradvány közel azonos nagyságú. Az előző évi jelentős
pénzmaradványt a fürdő beruházáshoz kapott egyszeri 300 millió Ft-os központi támogatás eredményezte.
A tárgyévi gazdálkodás eredményét növeli a központi költségvetéssel történő elszámolás egyenlege 13.419 ezer Ft-tal. Részletei (ezer
Ft-ban):
- Normatív állami hozzájárulás elszámolása
- Jövedelem differenciálódás elszámolása utáni járandóság
- Központosított előirányzat maradvány visszafizetési kötelezettsége
Összesen:

13.165
275
- 21
13.419

Nem volt feladata a vizsgálatnak az elszámolások tételes, szakmai dokumentumokon alapuló ellenőrzése, azt tervezett időközönként
felülvizsgálja a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága, valamint program szerint az Állami Számvevőszék.
A 2010. évi pénzmaradvány intézményenkénti adatai (ezer Ft-ban) a következők:
Megnevezés
2010. évi képződött helyesbített pénzmaradvány
(3. sz. melléklet 6. sor)
Előző években képződött tartalékok maradványa
(3. számú melléklet 4. sor)

Polgármesteri Hivatal

Rendelő
Intézet

43.052

397

250

III. Béla
Szakképző
Iskola
2.331

7.783

-

-

314
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Könyvtár

Önkormányzat
összesen
46.030
8.097

Együtt: egyezően az 1. számú melléklet E/I.
sorával
Központi költségvetéssel elszámolás (3. sz.
melléklet 7. sor)
Pénzmaradvány (előző évi maradvánnyal
együtt)

50.835

397

250

2.645

54.127

13.419

-

-

-

13.419

64.254

397

250

2.645

67.546

A zárszámadási előterjesztés, valamint a rendelet-tervezet tartalmazza a pénzmaradvány elszámolást, valamint javaslatot
fogalmaznak meg annak jóváhagyására. A benne szereplő adatok a központi költségvetéssel történő elszámolást – az előirányzat
képzés érdekében – bruttó módon veszik számításba (13.165 + 275 ezer Ft kiegészítés, amelynek terhére történik a 21 ezer Ft
visszafizetése, a 3. számú melléklet 7. sorában szerepeltetett nettó összegű figyelembe vétele mellett. Az adatok egyezősége e
jelezett eltéréssel biztosított.
A 4. számú melléklet, az egyszerűsített eredmény-kimutatás – vállalkozási tevékenység hiánya miatt - nem tartalmaz adatot.

V.
Számvitel – Pénzkezelés – Szabályzatok érvényesülése
– Belső ellenőrzés.
A felülvizsgálat célja értékelni: milyen színvonalon működik a számviteli rendszer, a pénzkezelés szabályainak betartása, hogyan
érvényesül a szabályzatokban foglalt kötelezettségek betartása, biztosítottak-e a hatékony belső ellenőrzés feltételei.
Előzetesen is megállapítható, hogy olyan hiányosságok megállapítására egyik területen sem került sor, amelyek sürgős,
halaszthatatlan intézkedést igényeltek volna.
 A számviteli rend – jelenleg is megállapíthatóan – megfelelő színvonalon működik, jól begyakorlott számítógépes
feltételek alkalmazásával.
A könyvviteli feldolgozás (az év első hónapjait leszámítva) folyamatos, naprakész.
A szúrópróba szerű vizsgálat meggyőződése szerint a gazdasági események kontírozása (pénztári, banki, egyéb), rögzítése a
megfelelő szakfeladatokra és számlákra történik, a feldolgozás teljeskörűsége biztosított. E megállapítás vonatkoztatható a Hivatal, III.
Béla Szakképző Iskola, valamint a Könyvtár és Szakrendelő eseményeire is.
A különböző analitikus nyilvántartások vezetése, azokon rögzített adatok végső soron egyezőek a főkönyvi könyvelés, főkönyvi kivonat
és mérleg adataival, biztosítva a valóságos adat-közlést, információt az időközi és éves zárásokhoz is.
A nyilvántartási-, könyvviteli munka jó színvonalát megfelelő személyi-, és tárgyi feltételekkel biztosítják. A munkatársak képesítése,
képzettsége és gyakorlata megfelelő feltétele (a vizsgálat meggyőződése szerint is) a színvonalas munkának, feladataikat tartalmazzák
a munkaköri leírások is.
 A pénzkezelési feladatok (házipénztár és bank) ellátásának rendjével kapcsolatban – kisebb, a helyszíni vizsgálat során
egyeztetett megjegyzések mellett – megállapítható, hogy annak ellátása az önkormányzatnál és kapcsolódó szerveinél is a
szabályokban és belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő, a végzett munka színvonala elismerhető. Azt több hónap pénztári és
banki bizonylatolás, elszámolás, rögzítés szúrópróba-ellenőrzésnek példái támasztották alá.
Összefoglaló megjegyzések:
 A bevételi és kiadási alapbizonylatok kiállítása és ahhoz csatolt okmányok minden tételnél szabályszerűen
megtalálhatók;
 A szükséges aláírásokat (utalványozás-, ellenjegyzés-, érvényesítés-, ellenőrzés) az elszámolások tartalmazzák, de
nem teljeskörűen. Szükséges visszamenőleg is pótolni az aláírásokat és a pénzmozgásoknál azt folyamatosan
biztosítani;
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 A bizonylatok, naplók tételein feljegyzésre kerül a megfelelő szakfeladat és főkönyvi számlaszám, azzal biztosítva
(megfelelő címre rögzítve) az évközi és éves összesítések, beszámolás feltételeit is;
 A pénzkezelő munkatársak (Hivatalnál és kapcsolód szerveknél) felelősségi nyilatkozat aláírásával végzik
tevékenységüket.
Összegzésül is megfogalmazható: a pénztári és bankforgalmi tevékenység megfelelő színvonalúnak értékelhető (biztosítandó az
aláírások folyamatosságát), megoldva a bizonylatolás, azok útja és a kapcsolatos elszámolások belső ellenőrizhetőségét is.


A különböző belső szabályzatok elkészítésének, tartalmának és működésének tapasztalataként írható, hogy:
 Valamennyi a gazdálkodáshoz kapcsolódó rendelkezésre áll mind a polgármesteri Hivatalban, mind a III. Béla
Szakképző Iskolában;
 Alkalmazásuk a jogszabályi előírásokhoz igazodó;
 A vizsgált évben is történtek indokolt módosítások, kiegészítések jogszabályi előírás változásokhoz igazodóan (pl.
szakfeladat rend változásai).

A szabályzatok tartalma, alkalmazása és a gyakorlati működés, gazdálkodás összhangja alapvetően biztosított.
Folyamatos feladat belső változásokhoz és jogszabályi kötelezettségekhez alkalmazkodóan az egyes szabályzatok kiegészítése,
módosítása, a folyamatos gazdálkodás és a szabályzatokban foglaltak összhangjának biztosítása.

A belső ellenőrzés működése vonatkozásában (a vizsgálat tájékozódása alapján) megállapítható, hogy a vezetői
és a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés rendje biztosított, alapvetően megfelelő működése tapasztalható.
A jelentés egyes pontjaiban is történt utalás belső ellenőrzési tapasztalatokra, pl. a tárgyi eszközök, tartozások, követelések,
kötelezettségek nyilvántartása gyakorlatára, további intézkedések szükségességére.
A Hivatal alkalmazásában függetlenített belső ellenőr tevékenykedik, ellátva önkormányzati és többcélú kistérségi területi vizsgálatokat.
Éves munkatervét a Képviselőtestület hagyja jóvá. Valamennyi ütemezett ellenőrzés (program előkészítésével) megtörtént, kiegészülve
előre nem tervezett vizsgálatokkal, vagy felügyeleti vizsgálatban való részvétellel.
Az elvégzett ellenőrzésekről jelentés készül, tartalmazva indokolt javaslatokat is. Az ellenőrzési anyagok minősége tekintetében összehasonlítva az elmúlt évek tapasztalataival - fejlődés látható.
Éves beszámoló készül a Képviselőtestület részére is.
Jelenleg is megemlítendő: javulás indokolt az ellenőrzési javaslatok hatékonyabb realizálása érdekében (tudomásulvétel, jelentési-,
intézkedési kötelezettség, utóvizsgálatra felkészülés és végrehajtás, a ritkán ismétlődő újabb vizsgálatokhoz a tett intézkedések
értékelése, stb.).
Az említett és tapasztalt hiányosságok nem elsősorban a belső ellenőr tevékenységére, hanem többször intézkedések késésére, vagy
elmaradására vonatkoztathatók.
A belső ellenőrzési tevékenység végzésével kapcsolatosan szükséges megemlíteni:
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a kapcsolódó, az államháztartás működési rendjére kiadott 292/2009. (XII.
19.) Korm. sz. rendelet intézkedik a belső ellenőrzés „kontrollrendszer”-ének kialakításáról és működtetéséről. Jogszabályi előírás a
„Belső ellenőrzés kézikönyve” - többszöri módosított – alkalmazása, valamint a „Folyamatba épített előzetes és utólagos és vezetői
ellenőrzés” (FEUVE) szabályzata tartalmának érvényesülése. Mindezek a szabályozások elkészültek és megfelelő alkalmazásukra
intézkedések írásba foglalása is megtörtént.
A zárszámadás külön fejezetben részletesen, könyvvizsgálati részről is elismerhetően tartalmazza a belső kontroll-rendszer
értékelését, biztosítva működésének hatékonyságát.
A továbbiakban, ha szükséges a szabályzatok saját tevékenységhez igazítása, aktualizálása, kapcsolódó feladatok írásba foglalása (pl.
„ellenőrzési nyomvonal” kialakítása) mindezzel segítve a szabályozási kötelezettségek teljesítését, a gyakorlati munkával való
összhang biztosítását.

VI.
A vizsgálat tapasztalatainak összefoglalása.
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Az érvényben lévő – az I. fejezetben felsorolt jogszabályokhoz, Könyvvizsgálati Standardok iránymutatásaihoz, különböző
irányelvekben foglaltakhoz igazodóan, került sor a vizsgálat lefolytatására.
Az alapvető megállapításokat a „Független könyvvizsgálói jelentés” tartalmazza. A részletes jelentés elsősorban az Önkormányzat
számára készült, tájékoztatva (több éves adatok összehasonlításával is) a gazdálkodás helyzetéről, segítve olyan lehetőséget,
törekvéseket, amelyek (néhány hiányosságra, teendőre is irányítva a figyelmet) lehetővé teszik további belső elemzések – döntéseket
is segítő – elvégzését.
A kötelezettségekhez igazodóan került végrehajtásra

az egyszerűsített mérlegben,

pénzforgalmi jelentésben,

pénzmaradvány elszámolásban és

kiegészítő mellékletekben

rögzítettek 2010. december 31-i állapotnak megfelelő felülvizsgálata.
Megállapítható volt a beszámoló és rendelet-tervezet szabályszerű elkészítése. Rendkívüli, vagy sürgős intézkedések
kezdeményezésére, „auditálási eltérések” rögzítésére nem volt szükség.
A jelentésben írt néhány megjegyzés, vagy javaslat (pl. hátralékok beszedése, vagy behajtása, stb.) a szakmai tevékenység
hatékonyságát, színvonaljavulását segítheti.
A „Független könyvvizsgálói jelentés”-ben is rögzített véleményt (záradékot) az alábbiakban megismétlem:
KÖNYVVIZSGÁLATI ZÁRADÉK
„A könyvvizsgálat során Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. éves költségvetési beszámolóját, annak részleteit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint
felülvizsgáltam és annak alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves
költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek
szerint készítették el.
Véleményem szerint az egyszerűsített összevont költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2010. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”
Szombathely, 2011. április 20.
Dr. Horváth Ferenc
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK. eng.sz.: 002298
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JELENTÉS
a Képviselő-testület 2011. április 27.-i ülésére
a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:
Lejárt határidejű határozatok:
87/2005. számú képviselő-testületi határozat 3./ pontja:
Kérdőív a választott szakmákról
( III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium tanulói által kitöltött kérdőívek alapján )
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében a 2010/2011-es tanévben is sor
került a Hivatal által összeállított kérdőív kitöltésére a 12., 13. évfolyamos tanulók között. A
kérdőív a szakma választásáról, tanulmányaikról, munkavállalásról, terveikről szól. (kérdőív az
1. sz . Mellékletben)
Márius hónap végén sor került az iskolában a kérdőívek kitöltésére.100 tanulót kértünk arra,
hogy töltse ki . Az intézmény 12. és 13. évfolyamos tanulói – összesen 95 fő - töltötték ki a
kérdőíveket. 36 fő 12. évfolyamos és 59 fő 13. évfolyamos tanuló. Leendő informatikai
rendszergazda, vendéglős, automatikai műszerész, informatikus, szakács és bútorasztalos.
A kérdőívek kiértékelése megtörtént,melynek alapján a következők állapíthatók meg:
1. Az iskolában jelenleg tanuló, és a kérdőívet kitöltő 18-20 éves korosztály 2 %-át a volt
általános iskola befolyásolta az iskola szak/szakma választásánál. 11 %-a szülői, 39%-a
baráti ajánlásra választotta a III. Béla Szakképző Iskolát, 47%-a pedig a képzés jó
színvonala miatt.
2. A tanulók 67 %-a azért választotta azt a szakot, amit jelenleg tanul, mert érdekli és ezzel
szeretne foglalkozni. 5 %-a a másik megjelölt szakra nem nyert felvételt, 28 %-a pedig
„csak” a bizonyítvány megszerzését tűzte ki célul.
3. A megkérdezettek 46 %-a csak részben kapta meg a tanulmányai során azt, amit
elképzelt, 35 %-a úgy nyilatkozott, hogy teljes mértékben, 15 % mondta azt, hogy nem
azt kapta, amit várt és ezért 4 % szakot/szakmát fog váltani.
4. Amikor a tanulók elkezdték tanulmányaikat 51 %-a úgy látta, hogy biztos el tud majd
helyezkedni.30%-a már akkor is bizonytalannak látta az elhelyezkedést, de mivel
érdekelte a választott szak ezért tanulta továbbra is. 19% gondolta úgy, ha nem tud majd a
választott szakmájával elhelyezkedni, új képzésben vesz majd részt.
5. Ugyanezen kérdéseket ma már kissé másként látják. 47 %-a úgy véli, hogy nem biztos
az azonnali elhelyezkedés a szakmájában, 39 %-a még optimista és bízik abban , hogy
biztosan talál állást, 14 %-a az új képzést látja megoldásnak.

254/275

6. A megkérdezetteknek 49 %-a a szakmájában szeretne dolgozni, 13 %-a pedig más
területen kíván állást keresni. A kérdőíveket kitöltők 8 %-a az érettségit követően a
jelenlegi iskolájában szeretne maradni, elvégezni az V. és VI. évfolyamot . Új szakmát
14 %-a kíván tanulni, 16 %-a a továbbtanulást tűzte ki .
7. A tanulók 72 %-a még nem érdeklődött a szakmájával kapcsolatban állásügyben . A
többiek, 8 %-a elsősorban egyéni vállalkozónál, 13 %-a nagy illetve kis-közép
vállalatnál, 0%-a állami intézményeknél, 1%-a egyéb helyen ( pl. Ausztria ).
8. A válaszadók közül - akik érdeklődtek- 72 %-ban pozitív visszajelzést kaptak saját
szakmájukban, további 17 % is kapott ajánlatot, de nem a saját szakmájában, 11 %-a
viszont elutasítást kapott. Az elutasítás oka nagy mértékben az volt, hogy az érintett
szakmában nincs felvétel, nincs üres álláshely vagy éppen túl sok a jelentkező.
9. A válaszadók közt , összesen 3 válaszoltak erre a kérdésre – pályakezdő vagy, nem
rendelkezel gyakorlattal pontot jelölték meg az elutasítás okaként.
10.Arra a kérdésre, hogy vajon a munkáltatók szívesen alkalmaznak pályakezdőket a
válaszadók közel 73%-a azt válaszolta, hogy nem, mert nem rendelkeznek kellő
tapasztalattal.(Volt aki a képzések színvonala és a kikerülő diákok szakmai tudásának
csökkenésével magyarázta ezt!) 27%-a a tanulóknak úgy gondolja, hogy a munkáltatók
szívesen alkalmaznak kezdőket is, elsősorban azért, mert a pályakezdőket meg tudják
még fizetni , valamint úgy gondolják, hogy a pályakezdők tovább képezhetők és
nyitottak az újra, szívesen dolgoznak még érdekli a szakmájuk.
11.A kérdőív utolsó kérdése az volt, hogy a tanulók mely 3 szakmát látják elhelyezkedés
szempontjából ma a legbiztosabbnak a megyében. A válaszadók széles szakmai skálát
soroltak fel – 44 féle szakmát megjelölve, melyek közül leginkább még ma is a
vendéglátós szakma vezet – a szakács és pincér szakmával az élen, majd az informatika
és asztalos szakmák következnek a „dobogón”. (Idén is volt olyan tanuló, akinek a
válasza pedig ez volt: „Nincs ilyen”)

Az elmúlt öt év felméréseinek az adatait az alábbi táblázatba foglaltuk össze:
Kérdőív
kérdései
1.a
1.b
1.c
1.d
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
3.c
3.d

2007

2008

2009

2010

2011

6%
13%
62%
19%
69%
8%
18%
32%
49%
15%
2%

4%
8%
49%
39%
73%
9%
18%
29%
60%
6%
5%

9%
46%
45%
65%
12%
23%
21%
64%
9%
6%

1%
9%
47%
41%
68%
9%
23%
19%
65%
8%
6%

2%
11%
47%
39%
67%
5%
28%
35%
46%
15%
4%
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4.a
4.b
4.c
5.a
5.b
5.c
6.a
6.b
6.c
6.d
6.e
7.a
7.b
7.c
7.d
7.e
7.f
8.a
8.b
8.c
9.a
9.b
9.c
9.d
10.a
10.b
11.

39%
42%
19%
15%
69%
13%
28%
7%
25%
32%
13%
3%
2%
3%
10%
82%
63%
26%
11%
26%
74%

36%
33%
31%
24%
62%
14%
41%
12%
12%
19%
16%
5%
4%
10%
12%
69%
58%
32%
10%

32%
34%
34%
18%
70%
12%
30%
16%
15%
17%
22%
4%
9%
7%
4%
76%
59%
24%
17%
47%
33%
20%

41%
39%
20%
20%
66%
14%
34%
12%
12%
18%
25%
5%
3%
10%
11%
5%
66%
48%
29%
23%

51%
30%
19%
39%
47%
14%
49%
13%
16%
8%
14%
6%
13%
8%
1%
72%
72%
17%
11%

25%
15%
22%
20%
31%
75%
60%
71%
80%
69%
Vendéglátós Vendéglátós Vendéglátós Vendéglátós Vendéglátás
Asztalos
Asztalos
Asztalos
Asztalos
( pincér ,
informatikus informatikus CNC kezelő
rendőr
szakács)
Informatika
Asztalos
( Ahol üresek a rubrikák, ott nem adtak választ a tanulók.)
A táblázat adatait összevetve megállapíthatjuk, hogy a kérdések többségében hasonlóan
alakultak a tavaly összesített négy év és az idei év válaszainál . Néhány kérdésnél viszont
eltérést tapasztalunk:
- Az előző évektől eltérően jóval többen válaszolták azt, hogy tanulmányai során teljes
mértékben azt kapta, amit elképzelt .
- 10%-kal többen voltak optimisták, mint az eddigi években azon kérdésnél, mikor a majdani
elhelyezkedésről kérdeztünk.
- Az elmúlt tanévektől eltérően, lényegesen kevesebben kívánnak a jelenlegi iskolában 13. 14.
évfolyamot elvégezni, illetve új szakmát tanulni.
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- Közel 30%-kal többen kaptak a megkérdezettek közül a saját szakmájukban állás ajánlatot,
mint eddig ezzel természetesen az elutasítottak száma is csökkent.
(Természetesen a kérdésekre adott válaszok aránya függ attól, hogy a válaszadó melyik
évfolyamon és melyik szakmacsoporton tanul.)
1.sz. Melléklet
Tisztelt Tanuló! A most következő kérdőív kitöltésekor neved nem kötelező megadni,
viszont kérem, hogy add meg mindenképpen azt, hogy milyen szakot /szakmát tanulsz és
hogy melyik osztályban tanulsz. A kérdőívvel, amelyet a korábbi években az iskoládban a
11., 12., és 13. évfolyamokon tanulók szintén kitöltöttek, Szentgotthárd Város
Önkormányzata, mint a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium fenntartója szeretne
információkat kapni az iskola befejezéséhez közeledő diákoktól néhány fontos kérdésben.
Kérlek, hogy válaszolj Te is a feltett kérdésekre! Együttműködő segítségedet előre is
köszönöm!
Szentgotthárd, 2011.március 10.
Tisztelettel: Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------KÉRDŐÍV
A választott szakmákról 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók számára
/Válaszaidat karikázd be!/
A III. Béla Szakképző
szakot/szakmát tanulok.

Iskola

________

osztályában

_____________________

1. A szakközépiskolai szak illetve a szakmád választásánál befolyásoltak-e?
1.
2.
3.
4.

Igen, a volt általános iskolám.
Igen, szülői döntés alapján.
Én választottam az iskolát és a szakot/szakmát, mert itt jó a képzés színvonala.
Én választottam az iskolát és a szakot/szakmát, mert ezt tanulták/ajánlották barátaim,
ismerőseim.

2. A választáskor mi játszott leginkább szerepet?
1. Érdekel ez a terület, mindig ezzel szeretnék foglalkozni.
2. A megjelölt másik szakra nem vettek fel.
3. „Csak” érettségit/szakmunkás bizonyítványt akarok szerezni.
3. Tanulmányaid során azt kaptad, amit elképzeltél?
1. Igen, teljes mértékben.
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2. Igen, de csak részben.
3. Nem.
4. Nem, ezért szakot/szakmát fogok váltani.
4. Tanulmányaid kezdetén mit gondoltál a majdani elhelyezkedésről?
1. A választott szakkal/szakmával biztosan el tudok majd helyezkedni.
2. A választott szakkal/szakmával nem biztos, hogy azonnal állást találok, de mivel
érdekel a szak/szakma, ezért meg akarom tanulni.
3. Ha e választott szakkal/szakmával nem tudok elhelyezkedni, új képzésben fogok részt
venni.
5. Mit gondolsz ma az érettségi/szakmai vizsga előtt az elhelyezkedésről?
1. A választott szakkal/szakmával biztosan el tudok majd helyezkedni.
2. A választott szakkal/szakmával nem biztos, hogy azonnal állást találok.
3. A választott szakkal/szakmával biztosan nem tudok elhelyezkedni, ezért új képzésben
kell részt vennem.
6. Tanulmányaid befejeztével mit kívánsz csinálni?
1.
2.
3.
4.
5.

Dolgozni szeretnék a végzett szakmámban.
Dolgozni szeretnék más területen.
Továbbtanulok főiskolán, egyetemen.
A jelenlegi iskolámban elvégzem a 12. és 13. évfolyamot.
Új szakmát tanulok a jelenlegi/másik iskolában.

7. Érdeklődtél-e már szakmáddal kapcsolatosan állásügyben? (Több válasz is lehetséges.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Igen, nagyvállalatnál.
Igen, állami/önkormányzati intézménynél.
Igen, kis- és középvállalatnál.
Igen, egyéni vállalkozónál.
Igen, egyéb helyen: …………………………
Nem érdeklődtem még.

8. Ha érdeklődtél, milyen válaszokat kaptál?
1. Kaptam ajánlatot, a saját szakmámban.
2. Kaptam ajánlatot, de nem a szakmámban.
3. Elutasítottak, nem kaptam ajánlatot.
9. Mi volt az elutasítás oka? Erre a kérdésre csak akkor válaszolj, ha érdeklődtél, de
elutasítottak!
1. Pályakezdő vagy, nincs gyakorlatod.
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2. Ebben a szakmában nincs felvétel illetve álláshely.
3. Sok a jelentkező.
4. Egyéb, és pedig:……………………………………….
10. Mit gondolsz, a munkáltatók (vállalatok, intézmények, vállalkozók) szívesen alkalmaznak
pályakezdőket?
1. Igen, mert……………………………………………………………………………
2. Nem, mert…………………………………………………………………………..
11. Szerinted melyik az a három szakma, amellyel ma biztosan el lehet helyezkedni Vas
megyében?
1. ………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
244/2008. számú Képviselő-testületi határozat
Az Iskolai büfék ellenőrzésé kapcsán:
A gyermekek egészséges táplálkozása kiemelkedően fontos, hiszen nemcsak testi és szellemi
fejlődésük, növekedésük érdekében szükséges gondosan meghatározni a naponta fogyasztott
energia – és tápanyagmennyiséget, valamint az ezeket tartalmazó élelmiszereket, hanem arra is
kell gondolni, hogy a kisgyermekkorban megismert, megszokott megkedvelt élelmiszereket,
ételeket keresi az ember felnőtt korában is. Másrészt sok felnőtt már nehezen ismerkedik,
barátkozik azokkal az értékes táplálékokkal, amelyeket nem fogyasztott gyermekkorában, így
aztán soha életében nem fogja pl. szeretni a gyümölcsöt, tejet, tejterméket, ezért mindig fennáll
majd a különféle tápanyaghiányok veszélye, illetve a nem megfelelő táplálkozással összefüggő
betegségek kialakulásának kockázata.
A gyermekeket könnyű megtanítani az egészséges táplálkozásra. Ebben fontos szerepe van az
iskolai büfék kínálatának is. Ha a gyermek az iskolai oktatás során elsajátítja az egészséges
táplálkozás ismereteit, és azokat az élelmiszereket találja a büfében, amelyek rendszeres,
mindennapi fogyasztására van szükség, akkor az iskola ezzel is megteremti a gyermekek
számára az egészséges táplálkozás lehetőségét.
Erre tekintettel 2011.04.07.-én az I. fokú kereskedelmi hatóság ellenőrizte a városban működő
iskolai büféket, különös tekintettel az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi
Intézetnek az iskolai büfék korszerű táplálkozásba illeszkedő választékának kialakításához
kiadott gyakorlati ajánlatára, amely az iskolai büfék egészséges táplálkozásba beilleszthető
kínálatával foglalkozik és mutatja be részletesen az ajánlható élelmiszereket gondosan szem
előtt tartva a tárolás, előkészítés során alkalmazható élelmiszerbiztonsági előírásokat, továbbá a
kereskedésre vonatkozó jogszabályi előírások betartását (pl: ártájékoztatás, áru eredetének
igazolása, lejárt szavatosságú termék, stb.)
Szentgotthárd, Honvéd út 10.
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Az ellenőrzés időpontjában az iskolabüfé választéka az alábbi :
Szendvicsek: Helyben készítenek: gépsonkás, finom párizsis,csemege vastagkolbászos,karát
felvágottas, sertés-baromfi májkrémes, tonhalas szendvicseket sajttal, paradicsommal,
paprikával, uborkával, salátával, vajkrémmel, hot-dogot, meleg szendvicset és hamburgert is.
Tej,tejtermékek: 0.2 l-es kiszerelésben iskolatej, kakaó, madártej, pudingok, tejszeletek,
tejberizs, kefir, joghurt .
Gabonapelyhek,készítmények: müzlik, cerbonák, zabfalatok,
Péksütemények : bauntys kalács, croassan, búrkifli, pizzás tekercs, virslis táska, mini sonkás
pizza, pite ( meggyes, túrós )
Gyümölcs : jelenleg nincs,mert nincs rá igény.
Olajos magvak : nincs
Rostos üdítők: mangó( multivitaminos, körte, alma, barack)
Egyéb italok : Nestea (citrom, barack, mangó, szilva, eper), ásványvíz( mentes, szénsavas,
izesített ) cola, fanta, gyömbér, tonik, sprite
Energiaital, alkoholtartalmú italt nem forgalmaznak, kávét igen.
Az ártájékoztatás megfelelő, az áruk eredetének igazolása megtörtént, lejárt szavatosságú
termék nincs.
Az üzemeltető a büfé választékának kialakításánál igyekszik az OÉTI ajánlást figyelembe venni.
A diákok többsége igényli és vásárolja ezeket a termékeket, viszont a 18 éven felülieknek
részben mások az igényeik, és a választék kialakításánál ezekre is tekintettel kell lenni.
Szentgotthárd, Füzesi út 7.
Szendvics :helyben készített párizsis, csirkemell-sonkás, pulykamelles, szalámis, vajas-sajtos,
kenőmájassal megkent szendvicsek uborkával, paradicsommal, paprikával igény szerint.
Tej-tejtermékek : 0.2 l-es dobozos kiszerelésben puding ( csokoládé, vanilia ) tejberizs (
gyümölcsös, karamellás, csokoládés ) joghurt ( natúr, gyümölcsös ) kefír, túrórudi, kinder
pingui, kinder tejszelet, alpesi milka tejcsoki , chocapic, nescqick szeletek.
Sajt : kockasajt ( medve, mackó )
Gabonapelyhek,gabonakészítmények : müzliszeletek: cerbona , jóreggelt, gabonás keksz-szelet,
joghurtos szendvicsek ( natúr, gyümölcsös ) puffasztott kukoricapehely,
Péksütemények: graham rúd, pogácsa ( sajtos, leveles ) pizzacsiga, pizzás sajtos kifli,
pudingcsiga, kakaós csiga, rétes ( meggyes, almás, túrós ) pudingos kakastaréj,
Gyümölcs : alma, narancs, mandarin, banán
Olajos magvak : napraforgómag, mogyoró, diákcsemege, pisztácia
Rostos üdítők : Bravo készítmények :0.5 l-es kiszerelésben ( zöldalma, multivitamin, narancs
), 0.2 l-es kiszerelésben: Sió ( őszilé, narancslé) Bravo ( őszilé) Real( őszilé, narancslé ) Next (
őszilé, narancslé, multivitamin ) Chapy 0.33 l-es kiszerelésben ( őszi, multivitamin, narancs )
Szürt: 0,2 l-es kiszerelésben almalé
Egyéb italok : 0.5 l-es kiszerelésben ásványvíz ( szénsavas,szénsavmentes )
Teák : Nestea 0.5 l-es kiszerelésben ( zöldtea, mangó, ananász )
Csokoládé : sportszelet, kapuciner szelet, cukormentes rágó
Cukrozott szénsavas üdítőitalokat, energiaitalt, kávét nem forgalmaznak.
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Az ártájékoztatás megfelelő, az áruk eredetének igazolása megtörtént, lejárt szavatosságú
termék nincs.
A büfé üzemeltetője a büfé választékát elsődlegesen az OÉTI ajánlásában foglaltak alapján
alakította ki. A diákok igénylik ezeket a termékeket.
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
Szendvicsek : Helyben készített szendvicsek igény szerint : vaj,tavaszi felvágott, párizsi,
sonka, sajt, uborka, paprika, paradicsom.
Tej,tejtermékek : 0.2 l-es kiszerelésben tej, kakaó
Joghurt gyümölcsös ( epres ) kinder pingui, túró rudi, tejberizs, pudingok ( csokis ) kinder
bueno, sciskers, twix, mars csokoládék,
Sajt : medve kockasajt
Cukor : Gabonapehely,gabonakészítmény :
Raptar
kukoricapehely,cerbona müzli, gabonás
müzliszelet, nescquick szelet, chocapic, cini-minis müzliszeletek, jó reggelt gabonakeksz ( 4
fajta ) Bake rolls extrudált kenyér , Croassan ( csokis, vaniliás )
Péksütemények : zsemlye, kifli,pizza,pogácsák, csigák ( kakaós, pudingos ) graham rúd, rétes (
almás, meggyes, túrós ) pizzás tekercs
Gyümölcsök : alma, banán, narancs, mandarin
Olajos magvak : chio termékek ( mogyoró , napraforgó )
Italok : 0.5 l-es Nes tea ( barack, citrom, szilva, zöld tea ) Ice tea : citrom, barack
Italok : 0.5 l-es Nes tea ( barack, citrom, szilva, zöld tea ) Ice tea : citrom, barack

Rauch tea ( citrom, barack ) Bravo rostos üdítőital ( multivitamin , zöldalma )
Ásványvíz ( szénsavas, szénsavmentes )
0.2 l-es kiszerelésben dobozos üdítőitalok : alma, narancs, őszibarack,
Egyéb italok: 0.5 l-es kiszerelésben: cola, fanta, gyömbér, márka, sprite szénsavas üdítőitalok
Cukrot, csokoládét, chipseket nem forgalmaznak.
Az ártájékoztatás megfelelő, az áruk eredetének igazolása megtörtént, lejárt szavatosságú
termék nincs.
Az iskolabüfék rendelkeznek a Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága Körmendi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer –
Ellenőrző Hivatala által kiadott – külön engedélyt igénylő élelmiszerek kiskereskedelmi
forgalomba hozatalához kiadott hatósági engedéllyel.
Összességében megállapítható, hogy Szentgotthárdon az iskolabüfék üzemeltetője sokat segít a
gyermekek egészségnevelésében, az egészséges táplálkozási szokások kialakításában. Ehhez a
büfében olyan árukínálatot alakít ki, amelyben a naponta fogyasztandó élelmiszerek bő
választékát kínálja . A gyermekek érdeke mindenek fölött való, s a gyermekeknek joguk van
arra, hogy érdekeiket , jelen esetben az egészséghez fűződő jogukat figyelembe vegyék. A
büfé választékának kialakításánál folyamatosan az OÉTI ajánlásban foglaltak érvényesülnek. A
tanulók elfogadták és folyamatosan, rendszeresen igénylik és keresik ezeket az egészséges
táplálkozásba illeszthető termékeket. Gyümölcsöt is naponta, folyamatosan vásárolnak.
Szívesen fogyasztják ezeket a termékeket. A büfé üzemeltetők ismerik az OÉTI ajánlást, a
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büfék kínálatában a zöldség-gyümölcs, a teljes kiőrlésű gabonatermékek, tej-tejtermékek
minden nap jelen vannak. A helyben készített szendvicsek minden esetben tartalmaznak az
évszaknak megfelelő friss zöldséget, illetve téli időszakban csemege uborka karikát.
Az iskolabüfék árukínálata megfelel az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak.

Hatósági és Okmányiroda:
1. Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa április 27-én tartja soron következő ülését.
2. 2011. április 4-én volt először hosszabbított ügyfélfogadás, 11 személy ügyében jártunk
el, április 11-én 15 ügyet intéztünk. A tapasztalat, hogy általában okmány kiállítás miatt
keresnek fel bennünket, vagy az elkészült okmány kiadása miatt.
3. Április 1. napjától életbe lépett anyakönyvi rendeletünk alapján eddig kettő
házasságkötésre volt bejelentkezés.
4. Március elsején kezdetét vette a 2011.évi közfoglalkoztatás 10 intézményben,26 fővel.
Foglalkoztatók: Polgármesteri Hivatal (12 fő): - portaszolgálat 1 fő, kézbesítő 2 fő,
munkaszervező 2 fő, köztisztasági munkás 8 fő
SZOI (4 Fő): hivatalsegéd 3 fő, oktatási asszisztens 1 fő
Gondozási Központ (3 fő): adminisztrátor 1 fő, szociális segítő 1 fő, takarító 1fő
Könyvtár 1 fő hivatalsegéd
Rendelőintézet 1 fő kézbesítő
III. Béla 1 fő hivatalsegéd
Civil Fórum 1 fő hivatalsegéd
Horgászegyesület 1 fő gondnok
Családsegítő 1 fő takarító
Óvóda 1 fő takarító
Az indulás nem volt zökkenőmentes. Az Óvóda és a Családsegítő Szolgálat takarítója
néhány nap munka után kezdeményezte munkaviszonya megszűntetését. Szerencsére a
kiesett munkavállalókat rövid idő alatt sikerült pótolni.
Az intézmények számára az első havi elszámolás okozott problémát. Az intézmények 1/3a készítette el csak határidőre, pontosan kitöltve a szükséges nyomtatványokat.
Elkezdődött a következő, májusi közfoglalkoztatási turnus szervezése is.
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének
tájékoztatója 2011.március
Nyilvántartott álláskeresők száma: 712 fő. A regisztrált álláskeresők száma az előző időszakhoz
képest 100 fővel csökkent. Tárgyidőszakban 50 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba, 34
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fővel kevesebben, mint az előző időszakban. A belépők összetételét vizsgálva 43 fő volt már
korábban nyilvántartott, 7 fő pedig első ízben került regisztrálásra. Ágazat szerint legtöbben a
feldolgozóiparból (14 fő); kereskedelem, járműjavítás (9 fő); szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás (6 fő) érkeztek. A nyilvántartott pályakezdők száma 33 fő, ez pár fővel csökkent az
előző időszakhoz képest.
Tárgyidőszakban kilépők száma: 150 fő, ez 34 fővel több, mint az előző időszakban. Legtöbben
rövid idejű kereső tevékenység (57 fő), önálló elhelyezkedés (50 fő) és az együttműködés
hiánya (32 fő) miatt léptek ki. Munkáltató, mely nagyobb létszámban fogadott álláskeresőket,
nem volt. A hazai és osztrák vendéglátó-, és építőipari vállalkozások, ill. közfoglalkoztatással
fogadták be az álláskeresők zömét.
Nagyobb létszámú állásajánlat tárgyidőszakban nem érkezett.
Újonnan letelepedő vállalkozásokról nincsen tudomásunk. Egy szentgotthárdi Kft. (textília
gyártása) májustól várhatóan 20 fővel bővíti a létszámát. A termelési tevékenységük bővül.
Szállás biztosításával, akár országos szintű kiterjesztéssel is próbálják a létszámot feltölteni.
A beérkező álláshelyek száma (38 fő) az előző időszakhoz képest jelentősen, 181 fővel
csökkent. Az előző időszakban egy Zrt közmunka jellegű, ill.egy Kft-től bejövő állásajánlatok
(előirányzott éves létszámfeltöltésük kb. 50%-a) száma kiugróan magas volt. A tárgyidőszakban
bejövő álláshelyek zöme (kb. 80 %-a) közmunka, ill. gazdasági szolgáltatás szektorból érkezett.
A többi munkalehetőséget vegyesen, kisebb vállalkozások kínálják, de ők is elsősorban
foglalkoztatás bővítését szolgáló bér-jellegű támogatások igénybevételével.
A térségben működő vendéglátó-ipari cégektől több munkavállaló is kilépett, a sokkal jobban
fizető ausztriai munkalehetőségek miatt. Nagyon nehéz ezen a területen szakképzett, itthon
maradó álláskeresőt találni.
Leggyakrabban keresett állások: segédmunkás (93 fő), eladó (50 fő), felszolgáló (26 fő),
takarító, varrónő, gyártósori összeszerelő (19 fő), asztalos (18 fő), lakatos (17 fő).

Műszaki Iroda:

 Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy folyamatos kérelmek érkeznek hivatalunkba
önkormányzati területeken lévő fák kivágásával kapcsolatban. Ezek fák általában vágásérett
fák, már olyan nagyméretűre nőttek, hogy veszélyeztetik a környezetükben lévő épületeket,
valamint csökkentik értéküket, mivel télen-nyáron árnyékot vetnek a mellettük lévő
ingatlanokra, épületekre. Az alábbi területeken lévő fák kivágását kérték hivatalunktól:
o Szentgotthárd – Farkasfa Kultúrház, illetve volt iskola épülete előtt, mellett
lévő fenyőfák (12 db);
o Szentgotthárd – Rábatótfalu Kultúrház épülete előtt lévő tuja (1 db), mögött
lévő fenyőfák (17 db);
o Szentgotthárd – Jakabháza Kultúrház épülete előtt, mellett lévő fenyőfák (10
db);
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o Szentgotthárd, Baross G. utca 11. szám előtt lévő fenyőfák (5 db)
o Szentgotthárd, Mártírok út 6/A-B. társasház előtt lévő fák (7 db)
o Szentgotthárd, Mártírok út. 11. számú társasház mögött lévő fenyőfák (6 db)
A fenti fák kivágása jelentős költséget is jelentene egyben. Amennyiben a környezetükben
lévő ingatlanok miatt nem dönthetőek, csak alpinista módszerrel vághatók ki, akkor a
méretüktől függően 25 – 35,- eFt/db a kivágás költsége. A megfelelő átmérőjű rönkök
értékesíthetők, ugyan nem I. osztályú fűrészáruként, mivel ezek a fák sorfaként nőttek, nagy
ágakkal, de a kivágás költségét nagyrészt az ebből befolyó bevétel fedezné. További jelentős
költséget jelentene a kivágásuk után keletkező nagy mennyiségű nyesedék eltakarítása,
amelyben kérelmezők segítségét szoktuk kérni, így ez a kiadás megtakarítható. Továbbá az
újratelepítés költsége is jelentősen lecsökkenthető a kérelmezők, a lakosság segítségével. A
jövőben célszerű lenne olyan fákat újratelepíteni, amelyek a későbbiekben nem
veszélyeztetik a környező ingatlanokat, illetve nem csökkentik értéküket.
 A Képviselő-testület 2010. novemberi ülésén a 287/2010. számú határozatának 4. pontjában
azt javasolta a 7458-as számú út (Apátistvánfalvai út) kezelőjének, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-nek, hogy gyalogosok biztonsága érdekében vizsgálja meg a zsidahegyi
bekötőút kereszteződésében, az autóbusz-forduló környezetében az úton a gyalogosok
közlekedésére figyelmeztető jelzőtábla kihelyezését. A közút kezelője a helyszínt
megvizsgálva a csatolt levelet küldte hivatalunkba, amely szerint az önkormányzat saját
költségén kihelyeztetheti a javasolt közúti jelzőtáblákat.
 Megtörtént Szentgotthárd – Farkasfa városrészen a temetőnél lévő meghibásodott közkút
javítása. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
 Megtörtént Szentgotthárd – Máriaújfalu városrészen a kultúrház épületén lévő elkorhadt
ereszcsatorna szakasz cseréje. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
 Folyamatban vannak a város területén feltárt, jelzett (lakossági, képviselői stb.) vízkárelhárítással kapcsolatos munkálatok elvégzése. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató
Vállalat, VÍZÉPTEK Bt. Eddig az alábbi munkálatokat végeztettük el:
o István király utca – Kossuth L. utca kereszteződésében 48,00 fm hosszúságú
eliszapolódott árokszakasz iszapolása, járda alatti áteresz tisztítása (1 db),
Kossuth L. utcai átereszhez 70x70 cm-es fémrács kihelyezése (1 db);
o Nefelejcs utca – Kertvárosi utca kereszteződésében lévő eltömődött
lefolyóakna tisztítása (1 db);
o Örökzöld utcában folyóka (80,00 fm), árok (20,00 fm) iszapolása, áteresz
tisztítása (1 db);
o Május 1. utcában eliszapolódott nyílt 240,00 fm hosszúságú nyílt
árokszakasz iszapolása, átereszek tisztítása (2 db);
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 Megtörténtek a különböző rongálások követően szükséges helyreállítási munkálatok. A
kettős körforgalomnál kidöntött forgalomtechnikai oszlopok, illetve a várkertben, illetve a
színháznál kidöntött hulladéktárolók helyreállítása. Kivitelező: Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat
 Megállapodásunk alapján megtörtént az első hulladékgyűjtési akció a 8-as főút városba
vezető szakaszán (Szentgotthárd- Rábafüzes, Kodály Z. utcától – Szentgotthárd Rönök
közigazgatási határig tartó szakaszán). Az első akció során 35 db zsák szemetet gyűjtöttek
össze. Kivitelező: Jakabházi Faluszépítő Egyesület
 Lomtalanítás időpontjai és helyszínei:
2011. május 14-én (szombaton): Szentgotthárdon Rába-folyótól keletre eső utcákban
(Füzesi – József A. – Széchenyi – Bethlen G. – Rózsa F. – Táncsics M. – Mária – Petőfi S. Kisfaludy S. – Kossuth L. – István király utcák által határolt terület valamennyi utcája) és a
Rábakethelyi városrészen.
2011. május 21-én (szombaton): Szentgotthárdon a Rába-folyótól nyugatra eső
utcákban, így a Pável Á. ltp, Hunyadi u., Május 1.u, Malom utca, Mátyás király utca,
Móricz Zsigmond utca, Ady Endre utca, Baross Gábor utca, Jókai utca, és a Gárdonyi
utcában, valamint Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és
Zsidahegy városrészeken.
A fenti időpontokban reggel 7 óráig kell szállítójárművel megközelíthető közterületre
kihelyezni a lomokat. Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem
elhelyezhető hulladékok gyűjtését végzik négy csoportban, így a lom, bútor, berendezési
tárgy, eszköz – fémhulladék - gumiabroncs 90 cm átmérőig - elektronikai hulladék
(televízió, rádió, mosógép, hűtőgép). Építési anyagféleség, törmelék, „lapátos áru”
(homok, mészhidrát, cement, egyéb), nagy méretű gumiabroncs (pl. traktorgumi), faágak,
fanyesedék, veszélyes hulladék, valamint szabványos edényzetben is elhelyezhető
hulladékok kirakását kéri mellőzni a közszolgáltató. Bővebb információval a 94/726–000as telefonszámon állnak rendelkezésükre.
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Szentgotthárd városa immár évről-évre jelentkezik a meghirdetésre kerülő Virágos
Magyarországért virágosítási, parkosítási és környezetszépítő versenyre. Az idei évben számos
minisztérium és társadalmi szervezett támogatásával ismét megjelent a Virágos
Magyarországért Környezetszépítő Verseny pályázati felhívása. A verseny célja a kulturált és
vonzó országkép kialakításának, fenntartható fejlődés szempontjainak következetes
alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a
környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és építészeti örökség
megőrzése és gyarapítása.
2011. év kiemelt témája: a település főterének, főutcájának rendezettsége, virág- és
növényi díszítése, harmóniája az épített környezettel, beleértve az ott található hivatali,
kereskedelmi és vendéglátóhelyeket.
A versenyre települési önkormányzatok jelentkezhetnek az elektronikus jelentkezési lap
kitöltésével. Az internetes regisztráció határideje: 2011. május 30. A települések szöveges
ismertetőt
és
2-3
fotót
is
küldhetnek
bemutatkozásként,
amelyek
a
www.viragosmagyarorszag.hu honlapon publikálásra kerülnek. A verseny fődíja hazánk
képviselete a 2012. évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale
Europe).
A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. programot hirdetett „Minden születendő gyermeknek
ültessünk egy fát” címmel. Városunk részt k vesz a programban, ehhez a mellékletként csatolt
együttműködési megállapodást szükséges aláírni. A Zrt. munkatársai ezt követően felveszik az
Önkormányzattal a kapcsolatot, kapcsolattartóként a városi erdőgazdálkodó, Kiss János nevét
fogjuk megadni. A fák szállításáról szóbeli tájékoztatás alapján a Zrt. gondoskodik.

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
- Lakóház építésére és bontására kiadott engedélyek száma:
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma:
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma:
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.):
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma:
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:
- Építésrendészeti eljárások száma:
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés és bontások
száma
- Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
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Pénzügyi Iroda:

Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások
alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.
Folyószámla hitelünk 2011. március 1-én:
Bevételek március 1 – március 31.:
Kiadások március 1 – március 31.:
Elszámolási számla egyenlege március 31-én:

- 258.556.123,- Ft
324.848.887,- Ft
- 182.629.039,- Ft
- 116.336.275,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két
ülés közti beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 147.673 e/Ft. A
március 15-én esedékes helyi adóbevételek beérkezését követően sajnos folyószámlaegyenlegünk továbbra is negatív.
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 2011. I. negyedévi időközi mérlegjelentést.
Adóhatósági munka:
 Talajterhelési díj fizetésére kötelezetek adóbevallásainak feldolgozása,
 2011. I. negyedéves idegenforgalmi adó bevallások és befizetések feldolgozása,
 Gépjárműadó befizetések feldolgozása,
 2011. I. negyedéves zárási feladatok, zárási összesítők elkészítése.

Kistérségi Iroda:
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményében, valamint a
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben 2011. április 6-án és 7-én voltak a
2011/2012-es nevelési/tanítási évre a beíratások.
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A SZEOB Játékvár Óvodájában a 2010/2011-es nevelési évben tanköteles korú gyermekek
száma 83 fő, ebből az óvodában marad szakvélemény alapján 7 fő – illetve 1 kisgyermek
vizsgálata még folyamatban van.
A beiratkozásra kijelölt napokon 74 kisgyermek felvételét kérték ( közülük 9 fő német
nemzetiségi és 10 fő szlovén nemzetiségi ) az óvodába a 2011/2012-es nevelési évre. Így a
várható létszám a 11 csoportban 248 fő lesz.
A tagóvodákban a következő csoportlétszámok várhatók:
-Micimackó Tagóvoda Magyarlak : 25 fő
-Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek: 27 fő
-Tapsifüles Tagóvoda Gasztony : 27fő
-Kerekerdő Tagóvoda Rönök: 24 fő.
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskola Arany János 1-4. Évfolyam
intézményegységébe 94 leendő első osztályos tanulót írattak be. Közülük 11 kisgyermek
visszamarad, így szeptemberben 83 fő kezdi meg tanulmányait a 4 osztályban. A 83 kisgyermek
közül 20 gyermek nem Szentgotthárd közigazgatási területéről érkezik.
A SZOI Csörötnek –Magyarlak Általános Iskola intézményébe 10 leendő elsős tanulót írattak.
Az iskolával történt egyeztetés alapján a beíratás időpontjában 10 szentgotthárdi tanköteles
kisgyermeket nem írattak be a SZOI intézményébe. A jogszabályoknak megfelelően a jegyző
felhívta az érintett szülők figyelmét, hogy tegyenek eleget a tankötelezettség biztosításánakazaz igazolják, hogy gyermekük szeptember 1-jétől miként teljesíti tankötelezettségét.

Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük és
ha szükséges korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
- A 12/2010.(IV.29.) rendelet : a Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló rendelet módosított rendelete módosításra a mostani, 2011.
április 27.-i ülésre kerül be.
- A 13/2010.(IV.29.) rendelet: Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása
változtatást nem igényel.

Válasz közmeghallgatáson elhangzott állampolgári felvetésre:
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Dr Máté János : A kethelyi városrészen, így a kertvárosi utcában is lakossági kérésre a 284/2009. számú
Képviselő-testületi határozatban döntött a T. Képviselő-testület az övezeti, 30 km/ó sebességkorlátozás
mellett. Amennyiben az ott lakók többsége kéri a Képviselő-testülettől a változtatást, akkor a forgalmi rend
ismételten módosulhat. Városunk forgalmi rendjének felülvizsgálatával, esetleges változtatásával évente
egyszer, az októberi testületi ülésén foglalkozik önkormányzatunk.
- A Kertvárosi utcában szintén lakossági kérésre, a 138/2010. határozat alapján lett elhelyezve a
forgalomcsillapító fekvőrendőr.
Válasz képviselői felvetésekre:
Dömötör Sándor : - A Művelődési Központ, Rendőrség, Hentesbolt melletti épületeken tanyázó galambok
elriasztására, illetve leszállásuk megakadályozására ismételten árajánlatokat kértünk. Az ajánlatok
összesítését követően lehet kiválasztani a leghatékonyabb megoldást.
- A Mártírok úti buszmegálló mellé szemétgyűjtő elhelyezését a Közszolgáltató Vállalttól megrendeltük.
- A Kossuth Lajos u. 2 - 4 számú épület elé pad kihelyezését megrendeltük a Közszolgáltató Vállalattól.
Kardosné Kovács Márta Mária : Az OTP mögötti játszótér sérült, javíthatatlan csúszdájának bontását
megrendeltük. Kivitelező a Közszolgáltató Vállalat.
Virányi Balázs : Az Arany János utca DK-i oldalán a megállni tilos táblát az ÖNO bejárata helyeztettük át.
Kivitelező : Közszolgáltató Vállalat.
Szentgotthárd, 2011. április 20.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2011. április 18-án

CÍME

KIÍRÓ

Szentgotthárd-Farkasfa
településrész
ivóvízminőség-javítása

KEOP-2009-1.3.0

Szentgotthárd
városközponti Liget
fejlesztése

Ivóvízminőségjavítása

NYDOP-2009-3.1.1/C

Szentgotthárdi
háziorvosi rendelő
komplex
akadálymentesítése és NYDOP-2009-5.2.1/A
energiahatékony
felújítása

Regionális
Légszennyezettségi
Mérőrendszer

Harmadik célkitűzés
Határon átnyúló
Együttműködés ATHU OP-2007-2013

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

132/2009.
179/2010.

Elszámolható
költségek – nettó:
1F:1.617.000,2F: 30.450.000,-

175/2009

55.555.556,- Ft

302/2009

273/2007

55.555.555,- Ft
Elfogadott:
55.286.112,- Ft

76.000.000,-Ft
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ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

1F: 242.550,Elnyert
2F: 3.045.000,támogatás:
1F: 1.374.450,ÁFA (25 %):
Ft
1F: 404.250,2F: 27.405.000,2F: 7.612.500,Ft
Elnyert
támogatás:
5.555.556,-Ft
50.000.000,- Ft
Igényelt
támogatás:
50.000.000,- Ft
Elnyert:
49.757.501,- Ft

-

5.555.555,- Ft

MEGJEGYZÉS

NYERT
A második fordulóban is.

Ünnepélyes átadó: 2011.április

Munkaterület átadás: 2011.04.12.

5.528.612,- Ft

NYERT
A konzorcium vezetője: az Észak3.800.000,- Ft Dunántúli
Környezetvédelmi,
(15.876 Euro) Természetvédelmi
és
Vízügyi
Felügyelőség
Projekt indulása: 2011. január

CÍME

Városok szövetsége

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

Harmadik célkitűzés
Határon átnyúló
Együttműködés A-H
OP-2007-2013

Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31

Szentgotthárdi
program
2011.
május 9-i Európa Nap.
A projekt iskolai program részében
a SZOI Vörösmarty M. Gimnázium
diákjai vesznek részt.

Szerencsehozó
Négylevelű Lóhere
projekt

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

MEGJEGYZÉS

Informatikai
infrastruktúra
fejlesztése a
szentgotthárdi III.
Béla Szakképző
Iskolában

Svájci-magyar
Együttműködési
Szentgotthárd-Luzern
Program
energiaváros projekt
Testvértelepülési és
Partnerségi Pályázati
Alap
7/2011. BM rendelet
Szentgotthárd Városi
Iskolai és
Sporttelep fejlesztése I.
utánpótlássport
ütem – Sportöltözők
infrastruktúra
felújítása
fejlesztése

8 tantermi csomag
1 alkalmazás
szerver csomag

9.576.037,- Ft

0,- Ft

NYERT

2.000.000,- Ft

Elbírálás folyamatban.

5.000.000,- Ft

Elbírálás folyamatban.

9.576.037,- Ft

57/2011.
20.000.000,- Ft

84/2011.

20.000.000,- Ft
25.000.000,- Ft
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott
pályázatok helyzete 2011. április 18-án
CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

Lelki egészség
megőrzése

SzlovéniaMagyarország
2007-2013

165/2008.
Önk.

Szentgotthárdi Városi
Gondozási Központ
akadálymentesítése

NYDOP-2009-5.1.1/C

173/2009.

174.908.-euro

12.259.540.-Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

nyert

8.744.-euro

10.293.619.-Ft
(felhasznált összeg

MEGJEGYZÉS
A
projekt
folyamatban

megvalósítása

2010.11.30-val
a
1.965.921.-Ft megvalósult. A pü.
folyamatban van.

pályázat
Elszámolás

659.000.-Ft
KözfoglalkoztatásOFA
szervező foglalkoztatása

19/2011 Önk.
Hat.

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

Informatikai
infrastruktúra
fejlesztése a SZOI
keretén belül

16/2008.
kistérségi Hat.

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

Informatikai
infrastruktúra
16/2008.
fejlesztése a
kistérségi Hat
Magyarlak-Csörötnek
Iskolában

-----

24.872.500.-Ft

24.872.500.-Ft

5.242.500.-

5.242.500.-Ft

Nem szükséges

Nem szükséges

Elbírálás alatt!

Megvalósítása folyamatban.

Megvalósítása folyamatban.

CÍME

KIÍRÓ

191/2008. (VII. 30.)
Korm. r. alapján állami
támogatásban részesült
Foglalkoztatási és
a Támogató
Szociális Hivatal
szolgáltatás
(FSZH)
szakfeladatok tárgyi
feltételeinek
fejlesztésére.
191/2008. (VII. 30.)
Korm. r. alapján állami
támogatásban részesült Foglalkoztatási és
Közösségi Pszichiátriai Szociális Hivatal
Alapellátás
(FSZH)
szakfeladatok tárgyi
feltételeinek fejlesztésére
191/2008. (VII. 30.)
Korm. r. alapján állami
támogatásban részesült
Foglalkoztatási és
Jelzőrendszeres házi
Szociális Hivatal
segítségnyújtás
(FSZH)
szakfeladatok tárgyi
feltételeinek
fejlesztésére.

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
169.000.-)

ELNYERT
ÖSSZEG

52//2010. Kist.
Hat.
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0.-

2011. 05. 31. befejezési határidő

0.-

2011. 05. 31. befejezési határidő

0.-

2011. 05. 31. befejezési határidő

215.000.-

52//2010. Kist.
Hat.

168.750.-

MEGJEGYZÉS

169.000.-

52//2010. Kist.
Hat.

215.000.-

SAJÁT ERŐ

168.750.-

