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12. Helyi iparűzési adórendelet módosítása.
13. Dolgos Díszfaiskola Kft terület- és helyiségbérleti ügye.
14. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1.. szám alatti lakás kiutalása.
15. Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti garázs bérbeadása.
16. Önkormányzati megtakarítási program – közbeszerzési szabályzatok,
helyben központosított közbeszerzés.
17. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési
rendelete.
18. Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2010. évben végzett
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koncepció felülvizsgálata
19. A Szentgotthárdi önkormányzati intézmények energetikai állapotának
áttekintése – különös tekintettel a távhőszolgáltatásra.
A távhőszolgáltatás aktuális helyzete, a fejlődés lehetséges útjai
Szentgotthárdon.
20. Szentgotthárd közművelődési feladatainak ellátása (PKKE)
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésére
Tárgy: A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Program, Helyi tanterv
módosítási kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
igazgatója a mellékelt kérelemmel az intézmény Pedagógiai Program Helyi tantervének
módosítását kéri. (1. sz. melléklet)
A módosítás indokai:
- a szakképzés szervezése központi szabályainak megváltozása (a szakiskolai képzés
egységesen 2+2 évre változtatása, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati képzés
arányának változása a 9-10. évfolyamokon),
- a fenntartó 9/2010. sz. határozat 1.4. pontja alapján a 2011/2012-es tanévtől (2011.
szeptember 1-jétől) nem engedélyezi a nulladik, nyelvi előkészítő osztály indítását.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 44. § (1) bekezdése értelmében a nevelésioktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint
folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program
jóváhagyása előtt köteles - az Országos szakértői névjegyzékben szereplő, az adott
intézménytípusnak megfelelő szakterületen nyilvántartásba vett - szakértő véleményét
beszerezni.
A pedagógiai program módosítását az intézmény elvégezte, az iskola nevelőtestülete
megismerte és elfogadta ( 3. sz. melléklet), a szülői és tanulói szervezetek is megismerték és a
jogszabályi előírásoknak megfelelően véleményezték. (4. sz. melléklet). Az átdolgozott
pedagógiai programot a fenntartó a szakértőnek szakértésre elküldte, aki a 2. számú
melléklet szerinti szakvéleményt adta, abban az ott olvasható megállapításokat és
javaslatokat tette.
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézménye megismerte a szakértői véleményt,
áttekintették a megoldási javaslatokat, a hiányosságokat pótolták és beépítették a Pedagógiai
Szakmai Programba és a Helyi Tantervbe a következők szerint:
 csatolták az egészségnevelési és környezeti nevelési tervet és a tanulók fizikai
állapotának mérési tervét (a Képviselő-testület ezt már korábban elfogadta,
figyelmetlenségből maradt ki a szakértőnek küldött anyagból;
 törlésre került az alapvizsgára felkészítés feladata;
 a kötelező és választható érettségi tantárgyak középszintű témaköreivel kiegészítették
a tantervet;
 a nyelvi előkészítő képzés megszűnése miatt módosításra kerültek az óratervek;
 pontosították a szakiskola 9-10. évfolyamos óraterveit;
 csatolták a gyakorlati oktatás-szervezés módjait;
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minden tantárgy esetében a mérés-értékelés módszere is bekerült a programba;
mivel több helyen került módosításra, kiegészítésre és pontosításra a Program ezért
egységes szerkezetbe foglalták.

A módosított, egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai Program és helyi tantervet terjedelme
miatt nem tudjuk jelen anyag mellé csatolni, ezért az alábbi linken olvasható:
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1530333

A Pedagógia Program belső szakmaiságát tekintve a szakértő megállapította, hogy a
programban kitűzött célok jól megválasztottak, a képzési struktúrák egymásra épülnek, a
program jól tükrözi a munkaerő-piaci igényeket.
A Pedagógiai programot – a 3. pontban megjelölt kiegészítések pótlása után - a szakértő
jóváhagyásra javasolja. (A kiegészítéseket és a pótlásokat tehát a fentiek szerint az
intézmény maradéktalanul megtette).
Tisztelt Képviselő – testület! Valamennyien tudjuk, hogy a színvonalas szakképzés
megteremtése, megtartása illetve tovább fejlesztése mennyire fontos kérdés Szentgotthárd
számára. Az idejövő fejlesztéseket ismerjük, azok fontosságával és várható hatásaival
tisztában vagyunk. Ennek egyik igen fontos eleme a szakképzés biztosítása. A szakképzésnek
ma stratégiai fontossága van Szentgotthárdon. A szakképzésnek az egyik legfontosabb
dokumentuma az intézmény Pedagógiai Programja illetve a Helyi Tanterve. Kérem, hogy e
szempontokat is szem előtt tartva tekintsék ezt a napirendet!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola
és Kollégium Pedagógiai Program és Helyi tanterv módosítását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Bedics Sándor igazgató
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium Pedagógiai Program és Helyi tanterv módosítását az alábbi kiegészítésekkel
hagyja jóvá:……………………………………………………………………………………...
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Bedics Sándor igazgató
Szentgotthárd, 2011. február 14.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. számú melléklet
III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.
Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218
ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu

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

Tárgy: Pedagógiai Program
és Helyi Tanterv jóváhagyása
Ikt.sz.: 77/2011.
Melléklet: 1 db CD lemez

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy iskolánk Pedagógiai Szakmai Programjának és Helyi
tantervének módosítását jóváhagyni szíveskedjenek.
Indoklás:
A módosítás a fenntartó döntése (nyelvi előkészítő évfolyam indításának
megszüntetése), valamint a szakképzés szervezése központi szabályainak
megváltozása (a szakiskolai képzés egységesen 2+2 évre változtatása, valamint
a szakmai elméleti és gyakorlati képzés arányának változása a 9-10.
évfolyamokon) miatt indokolt.
Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbiakról:
1. A Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv módosítása a törvényben

előírtak alapján
kivonatok).

történt

(ld.

legitimációs

záradék,

jegyzőkönyvi

2. A közoktatási szakértői véleményben leírtakat, megoldási javaslatokat

áttekintettük, s azokat beépíttettük Pedagógiai Szakmai Programunkba,
Helyi Tantervünkbe, nevezetesen:
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•

•
•
•
•
•
•
•

Csatoltuk az egészségnevelési és környezeti nevelési tervet, valamint a
tanulók fizikai állapotának mérési tervét. Ezt a képviselőtestület korábban
már elfogadta, véletlenül nem másoltuk rá a szakértőhöz küldött Cd-re.
Töröltük az alapvizsgára felkészítés feladatát.
Kiegészítettük a tantervet a kötelező és választható érettségi tantárgyak
középszintű témaköreivel.
Módosítottuk az óraterveket a nyelvi előkészítő képzés megszűnése miatt.
Pontosítottuk a szakiskolai 9-10. évfolyamos óraterveket.
Csatoltuk a gyakorlati oktatás szervezésének módjait.
Minden tantárgy esetében a mérés-értékelés módszere is bekerült a
programba.
Egységes formátumba szerkesztettük a programot.

Szentgotthárd, 2011-02-11
Köszönettel:
Bedics Sándor
Igazgató
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2. számú melléklet

SZAKVÉLEMÉNY

A III.

BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL és HELYI
TANTERVÉRŐL

Készítette: Sárosy Ildikó
közoktatási szakértő
Dátum: 2011. január 25.
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1. Bevezetés
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény alapján a nevelési-oktatási
intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program (melynek része a helyi tanterv)
szerint folyik.
Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai
Programját és Helyi tantervét módosítani kívánja a következő okok miatt:
• Az 1/2010. (II.5.) SZMM rendelet módosította OKJ-s képzések időkeretét, így szükségessé vált az
iskola Szakmai Programjának módosítása.
• Szentgotthárd Város Önkormányzatának döntése értelmében a 2011/2012-es tanévtől nem indíthat
nyelvi előkészítő osztályt.
2.

A kérdéskör leírása
A megbízás alapján feladatom volt, hogy az iskola Pedagógiai Programját és a Helyi Tantervét törvényességi
és szakmai szempontból történő véleményezésével a fenntartó jóváhagyás folyamatát, a döntés előkészítését
segítsem.
Vizsgálati szempontok:

•
a törvényességi előírások betartása formai szempontból,
•
a törvényességi előírások betartása tartalmi szempontból,
•
a programok belső szakmaisága
A vizsgálathoz a következő dokumentumokat használtam:
•
a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
•
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet,
•
a szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
•
1/2010. (II.5.) SZMM rendelet a szakmai vizsgakövetelményekről.
A fenntartó által átadott dokumentumok (digitális formában)
• Pedagógiai Program,
• szakközépiskola közismereti helyi tanterve,
• szakközépiskola szakmai helyi tanterve,
• szakiskola helyi tanterve,
• bútorasztalos helyi programja,
• élelmiszer eladó helyi programja,
• géplakatos helyi programja,
• pincér helyi programja,
• szakács helyi programja.
2.1

Pedagógiai program

2.1.1 Az általános és formai követelmények teljesítése
 A Pedagógiai program tartalmi elemei
A III. Béla Szakképző Iskola Pedagógiai Programja az alábbi elemeket tartalmazza:
•
•

az intézmény bemutatását
nevelési programot
A program e részében került sor az intézmény:
• pedagógiai alapelveinek,
• nevelési céljainak és feladatainak,
• oktatási céljainak és feladatainak,
• személyiségfejlesztés területeinek és megvalósításának,
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•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

a közösségfejlesztés szintjeinek,
beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységeknek,
tehetséggondozási tevékenységnek,
gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatainak
a tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységnek
a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységnek,
a szülő, tanuló, iskola együttműködésének, formáinak, továbbfejlesztésének lehetőségeinek,
tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveinek,
magasabb évfolyamba lépés feltételeinek,
iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeinek,
szakmai programjának bemutatását.

Az intézmény Pedagógiai Programja nem tartalmazza, mindazokat a fő részeket, amelyeket a hatályos
jogszabályok kötelezően előírnak.
A Pedagógiai Programban nem található meg az egészségnevelési terv, illetve környezeti nevelési
terv, továbbá tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek, azt elfogadás előtt
pótolni szükséges.

 Legitimációs eljárások
Az intézmény pedagógiai programjának mellékletének tartalmaznia kell mindazon jegyzőkönyveket,
záradékokat, melyeket törvény ír elő. Az átadott dokumentumokban nem található meg. Felhívom a
fenntartó figyelmét, hogy a program elfogadása előtt ezen dokumentumokat be kell szerezni:
Az elfogadásra vonatkozó hitelesített záradékot, az elfogadásról készült jegyzőkönyveket, a vezető
aláírását és az iskolai bélyegző lenyomatát, a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat
véleményezését.

A program formai minősége
A pedagógiai program szerkezete a közoktatási törvény előírásait követi.
2.1.2 Tartalmi kidolgozottság
Az iskola összeállította, hogy milyen szabályozórendszer alapján készítette el a pedagógiai programját.
Feltüntette a bevezetések ütemezését. Felhívnám a figyelmet, hogy mivel módosításra kerül a program ezért
szükséges a táblázat aktualizálása.
A megfogalmazott pedagógia alapelvek, nevelési és oktatási célok egyértelműen megfogalmazottak. De
szükséges a javítása, mivel 3./e. pontban „Alapműveltségi vizsgára való felkészítés…..” szerepel. A
módosított oktatási törvény már nem tartalmazza az alapvizsga rendszerét.
A tanulók személyiségi fejlődését kibontakoztató program és a közösségfejlesztés program jól illeszkedik az
iskola tanulóinak személyiségéhez. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai
tevékenységet megkezdik a 9. évfolyamon és végig követi a tanulót az iskolai évei alatt. Széles körben
fogalmazza meg a program a tehetséggondozás formát. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokra is, melyet jól tükröz, hogy félállású ifjúságvédelmi felelős tanár foglalkozik a
tanulókkal.
A tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységekről és szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységekről
is elmondható határozott, előremutató célokat tartalmaz.
Részletesen kidolgozott a tanulók ellenőrzési és értékelési rendszere.
A szakmai program röviden összefoglalja, hogy milyen képzéseket folytatnak az intézményben, és milyen a
fejlesztési irányokat kívánnak megvalósítani.
2.2 Szakközépiskola közismereti helyi tanterve
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2.2.1 Az általános és formai követelmények teljesítése
 A Helyi tanterv tartalmi elemei
A helyi tanterv a következő elemeket tartalmazza:
• óraterveket, azon belül a beszámíthatóságot,
• tantárgyak tananyag tartalmát, és követelmény rendszerét, így a:
• angol nyelv,
• biológia,
• egészségnevelés,
• ének-zene,
• fizika,
• földünk és környezetünk,
• informatika,
• kémiai,
• magyar nyelv és irodalom,
• matematika,
• német nyelv,
• osztályfőnöki,
• rajz és vizuális kultúra,
• szlovén nyelv,
• tanulásmódszertan,
• társadalomismeret,
• testnevelés és sport,
• történelem.
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Az intézmény Helyi tanterve nem tartalmazza, mindazokat a fő részeket, amelyeket a hatályos jogszabályok
kötelezően előírnak.
A Helyi tantervben nem található meg a kötelező és a választható érettségi tantárgyak középszintű
témakörei, azt elfogadás előtt pótolni szükséges.
2.2.2 Tartalmi kidolgozottság
A fenntartó határozata alapján az iskola nem indíthat nyelvi előkészítő osztályt 2011/12-es tanévtől,
ezért a szakközépiskolai képzés helyi tantervét módosítani kell. A rendelkezésemre bocsátott helyi tantervben
viszont nem történt meg az óratervek és tananyagtartalmak módosítása. A helyi tanterv informatikai és
vendéglátói szakirány nyelvi előkészítő évfolyam óratervét tartalmazza.
Az intézmény Helyi tanterve nem lett módosítva a fenntartó előírásoknak.
A beszámíthatóság meghatározása a törvényi előírásoknak megfelelően történt.
A tantárgyak tananyagtartalmának kidolgozása vegyes képet mutat. Vannak olyan tantárgyak –
Biológia, Egészségnevelés,, Ének-zene, Földrajz, Kémia, Matematika, Társadalomismeret – példa értékűen
tartalmazza a célokat, fejlesztési követelményeket, belépő tevékenység formákat, tananyagtartalmat, tovább
haladás feltételeit, a tanuló értékelésének módjait, eszközöket, tankönyveket. A többi tantárgy – Angol nyelv,
Fizika, Informatika, Magyar nyelv és irodalom, Német nyelv, Rajz és vizuális kultúra, Szlovén nyelv,
Testnevelés és sport, Történelem – esetében hiányosságok találhatók. Hiányzik a tanulók értékelésének
módszerei.
Helyi tantervbe az iskola dolgozza ki a hiányzó tanuló értékelési módszereit.
2.2 Szakközépiskola szakmai helyi tanterve
2.2.1 Az általános és formai követelmények teljesítése
 A Helyi tanterv tartalmi elemei
A helyi tanterv áttanulmányozása során látható volt, hogy mindegyik képzés 4+1 éves, tehát az
intézmény alkalmazza a szakképzési törvény által biztosított beszámíthatóság elvét. Mindezek tükrében kellett
a helyi tantervet áttekinteni.

 Vendéglátás – idegenforgalmi szakmacsoport: VENDÉGLŐS szakképesítés
Tartalmi elemként megtalálható: célok és feladatok, fejlesztési követelmények
óraterv
tananyag tartalom, vizsgáztatási követelmények
tantárgyi megfeleltetés
középszintű érettségi témakörei
tanulók ellenőrzése és értékelés
vizsgarend
A szakmacsoport tervezettsége jó, az egyes területek kidolgozottak.
 Elektrotechnika – elektronika szakmacsoport: AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZERÉSZ szakképesítés
Tartalmi elemként megtalálható: célok és feladatok, fejlesztési követelmények
óraterv
tananyag tartalom
tantárgyi megfeleltetés
középszintű érettségi témakörei
tanulók ellenőrzése és értékelés
vizsgarend
A szakmacsoport tervezettsége jól meghatározott, az egyes elemek részletesen kidolgozottak.
 Faipari szakmacsoport: FA ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS szakképesítés
Tartalmi elemként megtalálható: célok és feladatok, fejlesztési követelmények
óraterv
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tananyag tartalom
tantárgyi megfeleltetés
középszintű érettségi témakörei
tanulók ellenőrzése és értékelés
vizsgarend
A szakmacsoport tervezettsége jó, az egyes területek kidolgozottak.

Környezetvédelmi – vízgazdálkodási szakmacsoport: TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI
TECHNIKUS
Tartalmi elemként megtalálható: óraterv
tantárgyi megfeleltetés
középszintű érettségi témakörei
célok és feladatok, fejlesztési követelmények
tananyag tartalom
tanulók ellenőrzése és értékelés
vizsgarend
A szakmacsoport helyi tanterve elemeiben megfelel a követelményekben.
 Informatikai szakmacsoport: INFORMATIKAI HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ szakképesítés
Tartalmi elemként megtalálható: célok és feladatok, fejlesztési követelmények
óraterv
tanulók ellenőrzése és értékelés
tantárgyi megfeleltetés
tananyag tartalom
középszintű érettségi témakörei
vizsgarend
A szakmacsoport helyi tanterve elemeiben megfelel a követelményeknek.
A Vendéglátás – idegenforgalmi és az Informatikai szakmacsoport óraterveit szintén nem
módosították a fenntartó határozatnak megfelelően, hogy nyelvi előkészítő évfolyamot nem indíthat az
intézmény. Pótolni szükséges.
Összességében szükségesnek tartom, hogy mindegyik szakmacsoporthoz a gyakorlati képzés
szervezésének módjait is dolgozza ki az intézmény.
A formai kidolgozottság sajnos nem volt célja az iskolának. Amikor az informatika teljesen átszövi
minden napjainkat akkor meg kell jegyeznem, hogy a részemre megküldött dokumentumok
szövegszerkesztővel való elkészítése sok kívánni valót hagy maga után.
2.2.2 Tartalmi kidolgozottság
A Közoktatási törvény az érettségi tantárgyak esetében csak a középszintű érettségi témaköreit jelöli,
meg mint kötelező tartalmat. Ennek ellenére az iskola a teljes vizsga lebonyolításához tartozó anyagot beleírta
a tantervbe. Javaslom a nagy terjedelem miatt a felesleges részek törlését.
A 4+1 éves képzések óraszámait átvizsgálva elmondható, hogy az óratervek a törvényi kereteket
kihasználva készültek. Alkalmasak a tanulók vizsgára való felkészítéséhez.
2.3 Szakiskola helyi tanterve
2.3.1 Az általános és formai követelmények teljesítése
 A Helyi tanterv tartalmi elemei
A szakiskolai Helyi tanterv részletesen kidolgozott, az egyes modulok tartalmi tervezettsége példa
értékű. Az óratervek önmagukban szakszerűek. Az esetek többségében jól nyomon követhető a fejlesztési
feladatok – tananyagtartalom – javasolt tevékenység – elérhető eredmények szerinti kidolgozás.
2.3.2 Tartalmi kidolgozottság
Részemre átadott anyagban a szakiskolai képzés óraszámai között belső koherencia zavar van. A
szakiskolai közismereti Helyi tantervben feltüntetett óraszámok – szakmai előkészítő oktatás (10 óra) és a
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szakmai alapozó oktatás (12 óra) – nem egyeznek meg az egyes szakmák szakmai programjában - szakmai
előkészítő (13 óra) és a szakmai alapozó oktatás (13 óra) – meghatározott óraszámokkal. A Pályaorientáció
esetében is nem egyeznek az órák – helyi tantervben heti 2 óra szerepel a szakmai programokban pedig 1 óra . Mindez a bútorasztalos és a géplakatos szakmák esetében látható.
A megnövekedett szakmai óraszámok miatt viszont a közismereti óraszámokat csökkenteni kell, hogy a
heti 27,5 óra megmaradjon.
3.

Megoldási javaslatok

A fentiek alapján megállapítható, hogy amennyiben a Pedagógiai program módosítva, illetve javítva lesz a
következőkkel:
•
az egészségnevelési és a környezeti nevelési tervvel, a tanulók fizikai állapotának mérésével;
•
törölni az alapvizsgára való felkészítést;
•
a kötelező és választható érettségi tantárgyak középszintű témaköreivel;
•
törölni, illetve módosítani az óraterveket a nyelvi előkészítő képzés megszüntetése miatt;
•
a szakiskolai óratervek pontosításával;
akkor az teljes mértékben tartalmazza mindazokat az elemeket, kellékeket, amelyeket a hatályos jogszabályok
kötelezően előírnak.
Ugyanakkor a jobb megfelelés érdekében javaslom a Pedagógiai program és a Helyi tanterv kiegészítését az
alábbiakkal:
• a szakmai képzések esetében kerüljön rögzítésre a gyakorlati oktatás szervezésének módjai;
•
a hiányzó tanulói értékelések elkészítésével;
•
az egységes forma kidolgozásával.
4.

Szakmai összefoglaló

A pedagógiai program belső szakmaiságát tekintve megállapítható:
•

•
•

a programban kitűzött célok jól megválasztottak,
a képzési struktúrák egymásra épülnek,
a program jól tükrözi a munkaerő-piaci igényeket.

A Pedagógiai programot – a 3. pontban megjelölt kiegészítések pótlása után – jóváhagyásra javaslom.

Sárvár, 2011. január 27.
Sárosy Ildikó
sk.
közoktatási szakértő
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésre
Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár 2011. évi munkaterve

Tisztelt Képviselő-testület!
A Móra Ferenc Városi Könyvtár éves munkatervének elfogadása a Képviselő–testület
hatásköre, ezt minden évben meg kell tenni. A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója a
mellékelt 2011. évi munkatervet el is készítette, melynek jóváhagyását kéri a Tisztelt
Testülettől (1. számú melléklet).
A munkaterv részletesen tartalmazza a 2011. évi cselekvési programot, határidőkkel és
felelősökkel együtt, az alábbi főbb területeken:













A működés fizikai feltételeinek javítása.
Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek bővítése.
A könyvtárak oktatási-képzési szerepének növelése az életen át tartó tanulás
színhelyeként.
Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új
társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása az
iskolai és a megyei közkönyvtárakkal partnerségben.
A könyvtári szolgáltatások hatékonyságának növelése.
A hagyományos könyvtári szolgáltatások minőségének javítása.
A könyvtárak oktatási-képzési szerepének növelése az életen át tartó tanulás
színhelyeként.
A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás népszerűsítése, az
olvasáskultúra fejlesztése.
Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új
társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása az
iskolai könyvtárakkal, kulturális szervezetekkel partnerségben.
A nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése.
A mozgókönyvtári ellátás fejlesztése.
Iskolai könyvtári feladatok ellátása a III. Béla Szakképző Iskolában.

A Móra Ferenc Városi Könyvtárban 2 fő a felnőtt részlegben olvasószolgálatos
könyvtárosként (a kölcsönzés mellett feldolgozó munkát is ellátva), 1-1 fő a folyóiratolvasóban és a médiatárban (a gyarapítási és a mozgókönyvtári feladatokat is ellátva), 1 fő a
gyermekkönyvtárban (a folyóirat-olvasóban olvasószolgálati feladatokat ellátva), 1 fő
fiókkönyvtárosként (a négy fiókkönyvtár összes feladatát ellátva és
a központi
hírlapolvasóban olvasószolgálati feladatot is ellátva), 1 fő könyvtárvezetőként látja el a
feladatát.
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E mellett a Képviselő-testület 39/2010. sz Képviselő-testületi határozat 4. pontja alapján 2011.
január 1-jétől a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban az iskolai könyvtári feladatokat is
ellátják. Ennek keretében kerül sor az iskolai könyvtári szabályzatok aktualizálására,
nyilvántartások kidolgozására, vezetésére, statisztikai adatszolgáltatásra, minden az iskolai
könyvtárral összefüggő adminisztrációs teendők ellátására.
A Móra Ferenc Városi Könyvtár dolgozói a napi feladatok mellett különböző szakmai
képzéseken vesznek részt, továbbá az ellátórendszeri könyvtárosok számára szakmai
segítséget nyújtanak, alkalmi továbbképzéseket szerveznek.
A kidolgozott munkatervben a részletes munkatervi feladatok mellett a határidő és a felelős
személye is meghatározásra került.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a munkaterv
elfogadásáról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár 2011. évi munkatervét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Felkéri az
intézmény igazgatóját a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató
Dr. Gábor László irodavezető
B. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár
2011. évi munkatervét az 1. számú melléklet szerint, az alábbi kiegészítéssel hagyja
jóvá:………………………………………
Felkéri az intézmény igazgatóját a munkatervben meghatározott feladatok
végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató
Dr. Gábor László irodavezető
Szentgotthárd, 2011. február 08.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. számú melléklet

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

M U N KATE R V
2011.
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Szentgotthárd, 2011. február 7.

A könyvtár cselekvési programja 2011-ben
1. A működés fizikai feltételeinek javítása
1.1. A Folyóirat-olvasó és médiatár részlegben további bútorcsere a TÁMOP pályázati
program keretében.
1.2. Interaktív honlap készítése a TÁMOP pályázati program keretében.
1.3. Kényelmes és vonzó tanulási színtér kialakítása az életen át tartó tanulás jegyében a
TÁMOP pályázat forrásából.
2. Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek bővítése
2.1. Online könyvtári szolgáltatások megvalósítása, csatlakozás a Vas Megyei Könyvtári
Portálhoz
2.2. A TIOP pályázat forrásából beszerzett infrastruktúrához kötődő szolgáltatások
fejlesztése, népszerűsítése:
A helyi katalógushasználat lehetőségeinek népszerűsítése
A helyismereti szolgáltatások bővítése
Az OPAC és az OPAC plusz szolgáltatásainak közvetítése a kistérségi könyvtáraknak
és az olvasóknak
2.3. A fogyatékkal élők számára kialakított szolgáltatások népszerűsítése
2.4. Retrospektív állománykonverzió folytatása, az adatbázis szolgáltatása a megyei portálon.
2.5. Többnyelvű interaktív könyvtári honlap és portál szolgáltatása
2.6. A hálózati szolgáltatások kiterjesztése
3. A könyvtárak oktatási-képzési szerepének növelése az életen át tartó tanulás
színhelyeként
3.1. Használóképző tanfolyamok szervezése az olvasási és digitális írástudás elterjesztésére, a
tanulást támogató tartalmakhoz és információkhoz történő hozzáférés érdekében.
3.2. Az életen át tartó tanulás támogatása különböző helyi programokkal, intézményekkel,
civil szervezetekkel való partnerségben.
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3.3. Részvétel az országos és megyei programokban az olvasás-népszerűsítés, a digitális
kompetenciák fejlesztése érdekében (Könyvhódító, Hunra konferencia, Internet Fiesta,
Összefogás a könyvtárakért).
4. Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új
társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása az
iskolai és a megyei közkönyvtárakkal partnerségben
4.1. Olvasótáborok szervezése különböző csoportok számára.
4.2. Rejtvényfüzet-pályázatok lebonyolítása Vas megyei könyvtárakkal partnerségben, a
TÁMOP pályázat konzorciuma keretében.
4.3. Író-olvasó találkozók szervezése a gyerekek és a felnőttek számára.
4.4. Hagyományos gyerekkönyvtári programok, versenyek kiterjesztése a kistérségre, a
külföldi partneriskolákra.
4.5. A szakképző iskola tanulóinak bevonása olvasásnépszerűsítő programokba az iskolai
könyvtár keretei között.
4.6. Iskolai és óvodai csoportok számára tanórán kívüli programok szervezése.
4.7. Együttműködés kialakítása közoktatási intézményekkel a nevelés-oktatás tanórán kívüli
formáinak megvalósítása érdekében.
5. A könyvtári szolgáltatások hatékonyságának növelése
5.1. A könyvtáros munkatársak szakmai továbbképzésével az információs és könyvtáros
kompetenciák fejlesztése.
5.2. A munkakörök átszervezése a III. Béla Szakiskola könyvtári szolgáltatásának ellátása
érdekében.
5.3. Forgalomelemzés, kölcsönzési intenzitás elemzése, a beszerzett dokumentumok
hasznosulásának elemzése a Szikla integrált rendszer keretében.
5.4. Az új interaktív portál lehetőségeinek kihasználása a gyűjteménygyarapítás és a
szolgáltatások szervezése területén.
5.5. A Berzsenyi Könyvtár minőségbiztosítási kézikönyvének adaptálása a helyi
szolgáltatásokra.
6. A hagyományos könyvtári szolgáltatások minőségének javítása
6.1. Átfogó minőségi célok: A dokumentumállomány fejlesztése az olvasói igények és az
értékállóság figyelembe vételével
6.2. A magyar és az egyetemes kultúra értékeinek közvetítése
6.3. Az esélyegyenlőség biztosítása a tudás elérhetőségében a hátrányos helyzetűek számára
6.4. Korszerű technológiák bevezetése az információszolgáltatásban
6.5. Rugalmas hozzáférés biztosítása az információhoz
6.6. Az olvasói elégedettség növelése
6.7. Felhasználóbarát könyvtár, szolgáltatóhely kialakítása. Az olvasók tájékoztatására
feliratok, útmutatók, használati szabályok készítése
6.8. Személyre szabott szolgáltatások bevezetése a tájékoztatásban
7. A könyvtárak oktatási-képzési szerepének növelése az életen át tartó tanulás
színhelyeként
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7.1. A tanulást támogató tartalmakhoz és információkhoz történő hozzáférés érdekében a
könyvtár információs és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése.
7.2. Az életen át tartó tanulás támogatása különböző programokkal
7.3. Nevelési-oktatási célú programok szervezése Szentgotthárd és a kistérség oktatási
intézményeiben pályázati forrásból
7.4. A hagyományos és a digitális olvasási kompetenciák fejlesztése felnőttek és gyerekek
körében egyéni és csoportos használóképzéssel
8. A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás népszerűsítése, az
olvasáskultúra fejlesztése
8.1. Használóképző tanfolyamok szervezése a kialakított információs infrastruktúra
használatának oktatására.
8.2. Programok szervezése az új szolgáltatások népszerűsítésére.
8.3. Olvasásnépszerűsítő programok szervezése.
9. Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új
társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása az
iskolai könyvtárakkal, kulturális szervezetekkel partnerségben
9.1. Olvasótáborok szervezése különböző csoportok számára
9.2. Rejtvényfüzet-pályázatok lebonyolítása Vas megyei könyvtárakkal partnerségben
9.3. Író-olvasó találkozók szervezése
9.4. Hagyományos gyerekkönyvtári programok, versenyek kiterjesztése a kistérségre, a
külföldi partneriskolákra
9.5. Kapcsolattartás a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel a könyvtári programok
népszerűsítésére
9.6. Együttműködés kialakítása Szentgotthárd és a kistérség közoktatási intézményeivel a
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatására
9.7. Kapcsolattartás a városrészi civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal közös
programok megvalósítása érdekében
10. A nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése
10.1. A muraszombati és a lendvai könyvtárral közös szakmai programok szervezése
10.2. A muraszombati könyvtárral való kapcsolat kihasználása
- könyvtárközi kölcsönzésre
- kölcsönös szakmai tapasztalatcserére
10.3. Kapcsolatok ápolása a határon túli magyar közösségekkel (lendvai kétnyelvű általános
és középiskola)
10.4. Kapcsolatok ápolása ausztriai könyvtárakkal (Jennersdorf
10.5. Szakmai tanulmányutak szlovén és osztrák könyvtárosok részvételével, tapasztalatcsere
látogatások.
10.6. Nemzetiségi olvasótábor szervezése Rábafüzesen osztrák gyerekek részvételével,
pályázati forrásból
11. A mozgókönyvtári ellátás fejlesztése
11.1. A kistelepülések könyvtári szolgáltatóhelyeinek fokozott segítése, képzések szervezése a
kistérségi könyvtárosok számára.
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11.2. A kistérségi könyvtárak rendszeres látogatásával segítségnyújtás a szolgáltatások
ellátásában, az új technológia megismertetésében, az olvasási kultúra népszerűsítésében,
pályázatok elkészítésében.
11.3. A nyitva tartás ellenőrzése, a forgalmi adatok figyelemmel kísérése.
11.4. Olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása a kistérség könyvtári szolgáltatóhelyein.
11.5. A dokumentumválaszték bővítése a csereállomány intenzívebb mozgatásával, a központi
könyvtár gyűjteményének kiajánlásával, az interaktív honlap, az OPAC Plusz lehetőségeinek
bemutatásával és használatával.
12. Iskolai könyvtári feladatok ellátása a III. Béla Szakképző Iskolában
12.1. Olvasószolgálati feladatok
12.2. A gyűjteménnyel kapcsolatos feladatok
12.3. Könyvtár-pedagógiai feladatok
12.4. Szakmai adminisztratív teendők
12.5. Szabályalkotási tevékenység
Munkatervi feladatok 2011-ben
I. Épület, technika, személyzet, pénzügyi források, a könyvtár működése
1. Épület
Az épület-karbantartás szükséges feladatainak elvégzése a Közszolgáltató Vállalat
karbantartási terve alapján.
Védőrácsok felszerelése a farkasfai fiókkönyvtárban a számítástechnikai eszközök védelmére.
Határidő: 2011. február
Felelős: Molnár Piroska
Festés a folyóirat-olvasó és médiatár részlegben.
Határidő: 2011. április
Felelős: Molnár Piroska
A központi fűtés és a gázkazánok éves karbantartása
Határidő: 2011. szeptember
Felelős: Molnár Piroska
A tűzoltó készülékek ellenőrzése, cseréje
Határidő: 2011. április, október
Felelős: Horváth Tiborné
Szabványossági ellenőrzések (technikai eszközök érintésvédelmi felülvizsgálata)
Határidő: 2011. november
Felelős: Horváth Tiborné
2. Technika, bútorzat
A számítógéppark, a számítógépes hálózat, illetve a technikai eszközök állagának megóvása
folyamatos karbantartással, átalánydíjas szerződésekkel:
- a Szikla integrált rendszer távkarbantartása
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- a riasztórendszer karbantartása
- a számítógépek, számítástechnikai eszközök és a hálózat karbantartása
- a fénymásolók, pénztárgép karbantartása
Határidő: havonta, negyedévente, alkalmanként
Felelős: Molnár Piroska
Bútorbeszerzés a Folyóirat-olvasó és médiatár részlegben a TÁMOP pályázat forrásából:
folyóirat-ajánló szekrények, a helyismereti gyűjtemény tárolása és szolgáltatása számára,
könyvespolcok, számítógépasztalok, tanulóasztalok beszerzése.
Határidő: 2011. június
Felelős: Molnár Piroska
3. Személyzet
A könyvtáros álláshelyeken dolgozók munkabeosztásával, munkaköri feladatainak
meghatározásával a lehető legnagyobb hatékonyság elérése. Munkakör- és munkaidőátcsoportosítással a munkaidő jobb kihasználása, az iskolai könyvtári feladatok ellátása a III.
Béla Szakképző Iskolában.
Olvasószolgálatos könyvtárosok: 2 fő a felnőtt részlegben (a kölcsönzés mellett feldolgozó
munkát is ellátva), 1-1 fő a folyóirat-olvasóban és a médiatárban (az iskolai könyvtári és a
mozgókönyvtári feladatokat is ellátva), 1 fő a gyermekkönyvtárban (egy délelőtt a folyóiratolvasóban olvasószolgálati feladatokat ellátva), 1 fő fiókkönyvtáros (a négy fiókkönyvtár
összes feladatát ellátva, kéthetente 2 délelőtt a központi hírlapolvasóban olvasószolgálati
feladatot ellátva), 1 fő könyvtárvezető
Határidő: 2011. január 1.
Felelős: Molnár Piroska
A könyvtáros munkatársak szakmai, informatikai és nyelvi képrése (a TÁMOP pályázati
konstrukcióban) a Továbbképzési és a Beiskolázási terv alapján.
Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Könyvtári Intézetben
Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Berzsenyi Könyvtárban
Nyelvi képzések
Határidő: folyamatos, a képzések indításától függő
Felelős: Molnár Piroska
Az ellátórendszeri könyvtárosok szakmai segítése, alkalmi továbbképzések szervezése.
Helyszíni segítségnyújtás a könyvtári szolgáltatóhelyeken kétheti rendszerességgel
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Tapasztalatcserék szervezése más könyvtárakban a megyében, a megyén kívül, illetve
Szlovéniában, Ausztriában.
Határidő: folyamatos, a lehetőségek függvényében
Felelős: Molnár Piroska
Közcélú munkavállaló foglalkoztatása a technikai feladatok segítésében, szakképzett
könyvtáros irányítása mellett:
- vonalkódolás
- raktárrendezés, dokumentumok visszaosztása
- fénymásolás, rejtvényfüzetek összefűzése
- felszólítások borítékolása
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- jelzetek javítása
- részvétel a kistérségi szolgáltatóhelyeken a raktári rend kialakításában, a szükséges revíziós
feladatoknál
- adminisztrációs teendők a leltározásnál
- részvétel az olvasótábori feladatok ellátásában
- a rábafüzesi ifjúsági táborban felügyelet ellátása
Határidő: 2011. március 1-jétől december 31-ig
Felelős: Molnár Piroska
4. A könyvtár gazdálkodása
A könyvtár költségvetésének tervezése, egyeztetés a pénzügyi irodával. A kiadások és
bevételek figyelemmel kísérése, részvétel a kontroll-rendszerben, a gazdálkodáshoz
kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása, önköltség-számítás, együttműködés a pénzügyi
irodával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
A fenntartó döntése alapján új szerződések kötése a kiválasztott szolgáltatókkal a hatékonyabb
ellátás és a költségcsökkentés érdekében.
Határidő: a fenntartó döntésétől függően
Felelős: Molnár Piroska
A pénzügyi források hatékony és gazdaságos felhasználása, a bevételek növelése, pályázati
források keresése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Döntés a szolgáltatások fejlesztéséről, új szolgáltatások bevezetéséről, illetve leépítéséről
szükséglet-elemzés alapján. A nyitva tartás és a szolgáltatási díjak újragondolása
Határidő: 2011. október
Felelős: Molnár Piroska
A technikai eszközök folyamatos karbantartásával a működőképesség, így a bevételi források
fenntartása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
A rendezvények, szakmai programok megvalósításához pályázati forrás, szponzori támogatás
keresése
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Horváth Tiborné
A rábatótfalusi fiókkönyvtár számára a tetőtérben közös helyiség kialakítása a szlovén
kisebbségi önkormányzattal közösen. A megvalósításhoz pályázati forrás, szponzori
támogatás felkutatása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
Molnár Piroska
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A farkasfai fiókkönyvtárban a működési körülmények (a tető megerősítése, az ablakokra rács
elhelyezése) javítása érdekében pályázati és egyéb források felkutatása a fenntartó
közreműködésével.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
Molnár Piroska
5. A könyvtár működése
Személyzeti munka
A könyvtári dolgozókkal kapcsolatos személyügyi és munkaügyi feladatok ellátása. A
személyi anyag kezelése, a munkaügyi adminisztrációs feladatok ellátása
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Felelősök kijelölése az egyes szakmai területeken.
Gyarapítás: Horváth Tiborné
Feldolgozó tevékenység, felnőtt olvasószolgálat: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina
Hírlapolvasó: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet
Kistérségi feladatok: Kovács Erzsébet
Fiókkönyvtárak: Bedi Beatrix
Gyermekkönyvtári feladatok: Máthé Andrea
Iskolai könyvtári feladatok: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet
Törvényességi feladatok
A törvényes működés biztosítása, a törvényesség betartása és betartatása. Az érvényes
jogszabályok és szabályzatok hozzáférhetővé tétele, ismertetése. A könyvtár belső
szabályzatainak elkészítése, elkészíttetése, szükség szerinti módosítása, betartásának
ellenőrzése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Szabályalkotási tevékenység
Munkaköri leírások módosítása
Határidő: 2011. január 1.
Felelős: Molnár Piroska
Együttműködési megállapodás kidolgozása a III. Béla szakképző Iskola iskolai könyvtári
feladatainak ellátására
Határidő: 2011. január 1.
Felelős: Molnár Piroska
Az SZMSZ módosítása
Határidő: 2011. február 9.
Felelős: Molnár Piroska
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A Továbbképzési és a beiskolázási terv elkészítése
Határidő: 2011. február 9.
Felelős: Molnár Piroska
Könyvtárhasználati szabályzat kidolgozása 2011-re
Határidő: 2011. november 10.
Felelős: Molnár Piroska
Szakmai szabályzatok, belső szabályok (kölcsönzési, gyűjteménygyarapítási, adatgyűjtési,
adatrögzítési, számítógép- és internet-használati) aktualizálása
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Kölcsönzési, gyűjtőköri: Horváth Tiborné
Katalogizálás, adatbázis-építés: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina
A gyermekkönyvtár működésére vonatkozó szabályok: Máthé Andrea
Iskolai könyvtári: Mátrainé B. Erika
Fiókkönyvtári szabályzatok: Bedi Beatrix
Mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek szabályzatai: Kovács Erzsébet
A könyvtárban folyó szakmai tevékenység szervezése, ellenőrzése
A könyvtár szakmai programjának elkészítése.
Határidő: 2011. február 9.
Felelős: Molnár Piroska
Olvasószolgálat felnőtt részleg: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina
Olvasószolgálat folyóirat-olvasó és médiatár: Mátrainé B. Erika,
Gyermekrészleg: Máthé Andrea
Feldolgozó tevékenység: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina
Fiókkönyvtárak: Bedi Beatrix
Kistérségi feladatok: Kovács Erzsébet
A munkatervi és távlati feladatok megvalósulásának ellenőrzése, minőségének értékelése.
Forgalomelemzés, kölcsönzési intenzitás elemzése, a beszerzett dokumentumok
hasznosulásának elemzése
Határidő: félévente
Felelős: Molnár Piroska
Központi könyvtár: Horváthné, Hegedűsné, Máthé Andrea
Az iskolai könyvtári szolgáltatás: Mátrainé B. Erika
Fiókkönyvtárak. Bedi Beatrix
Kistérségi ellátóhelyek: Kovács Erzsébet
Az előző év értékelése, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése.
Határidő: 2011. március
Felelős: Molnár Piroska
A kistérségi szolgáltatóhelyek működésének értékelése
Határidő: 2011. március
Felelős: Molnár Piroska, Kovács Erzsébet
A könyvtár 2012. évi költségvetésének tervezése
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Határidő: 2011. november
Felelős: Molnár Piroska
Ügyviteli teendők
A könyvtári szakmai nyilvántartások vezetése a munkaköri leírásokban szereplő
munkamegosztás szerint.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
A gazdasági-pénzügyi feladatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, utalványozás,
bevételek kezelése, készpénzkezelés.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné (ellátmány kezelése)
Molnár Piroska (utalványozás)
Hegedűsné B. Krisztina (bevételek nyilvántartása, elszámolása)
Statisztikakészítés az előző évi működésről, a gyűjteményről és a forgalomról a központi
könyvtárban, a fiókkönyvtárakban és az ellátórendszeri tagkönyvtárakban.
Határidő: 2011. február 20.
Felelős: Horváth Tiborné (állományadatok)
Hegedűsné (forgalmi adatok)
Bedi Beatrix (fiókkönyvtárak)
Mátrainé (könyvtárközi kölcsönzés, folyóiratok)
Kovács Erzsébet (kistérség)
Molnár Piroska (pénzügyi adatok, összesített adatok)
Kis értékű eszközök selejtezése
Határidő: 2011. április
Felelős: Molnár Piroska
Leltárkészítés a kis- és nagyértékű tárgyi eszközökről
Határidő: 2011. december 20.
Felelős: Molnár Piroska
A szabadságok nyilvántartása, havi távollétjelentések készítése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Fogyóeszközök beszerzése (írószer, irodaszer, szakmai anyagok, egyéb)
Határidő: negyedévente
Felelős: Molnár Piroska
Pályázati beszámolók, elszámolások készítése, projektjelentések készítése
Határidő: pályázattól függő
Felelős: Molnár Piroska
II. Gyűjtemény és szolgáltatások
1. Gyűjteményalakítás és -feltárás
Állományfejlesztés
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Az állományfejlesztés elvei:
- az igényeknek megfelelő gyarapítási stratégia a folyóiratok rendelésénél (NKA-ajándék
folyóiratok rendelésével az előfizetés csökkentése)
- az értékállóság és az aktuális igények egyensúlyának megtartása (a Szikla rendszer
kölcsönzési adatainak figyelembe vételével)
- a népszerű regények beszerzése kedvezményes áron, postaköltség nélkül online áruházakból
(Booklin, NetPiac, Könyvellátó, Ingyenkönyv, Alexandra)
- a Szikla gyarapító moduljának alkalmazása a dezideráták gyűjtésében
A dokumentumállomány gyarapításának forrásai:
- költségvetési támogatás
- érdekeltségnövelő támogatás
- mozgókönyvtári normatíva
- pályázati források, egyéb támogatások
- ajándék és csere
Állományfejlesztés 2011-ben a költségvetés függvényében
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné (könyvek)
Mátrainé B. Erika (folyóiratok)
Hegedűsné B. Krisztina (AV dokumentumok)
Kovács Erzsébet (kistérség: könyvek)
Állományfeltárás, katalogizálás
Az állományba vétel az egyedi leltárnaplóban és a Szikla integrált rendszerben (CD, DVD,
mozgókönyvtári könyvek), a Szikla rendszer katalogizáló moduljában (könyvek, központi
könyvtár, kottagyűjtemény, fotódokumentumok, helyismereti cikkek), a folyóiratok
érkeztetése cardexen:
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné (központi könyvállomány, kötött folyóiratok)
Hegedűsné B. Kritsztina (CD-, DVD-dokumentumok, kották)
Mátrainé B. Erika (folyóiratok érkeztetése, aprónyomtatványok, helyismereti cikkek
nyomtatott forrásokból)
Kovács Erzsébet (mozgókönyvtári könyvállomány)
Molnár Piroska (helyismereti cikkek)
Máthé Andrea (diafilmek, folyóiratok érkeztetése, kották)
Bedi Beatrix (fotódokumentumok, helyismereti cikkek online forrásokból)
Feltárás, katalogizálás, az újonnan vásárolt dokumentumok rögzítése az adatbázisban:
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné (könyvek, kötött folyóiratok)
Hegedűsné B. Kritsztina (CD-, DVD-dokumentumok)
Kovács Erzsébet (mozgókönyvtári könyvállomány)
Mátrainé B. Erika (aprónyomtatványok)
Bedi Beatrix (fotódokumentumok)
A csoportos leltárakban az állománygyarapítás rögzítése.
Határidő: negyedévente
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Felelős: Horváth Tiborné
A szabályzatban rögzített módon építjük valamennyi részlegben valamennyi dokumentumról
a raktári katalógusokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Máthé Andrea (gyermekrészleg könyv- és diafilm állomány)
Bedi Beatrix (fiókkönyvtári gyűjtemény és letéti állomány)
Kovács Erzsébet (kistérségi gyűjtemény és letéti állomány)
Az aprónyomtatványok feltárása
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
Retrospektív állománykonverzió megvalósítása a TÁMOP pályázat keretében:
A Vörösmarty Gimnázium könyvállományának retrospektív feltárása, rögzítése a Szikla
adatbázisban
Határidő: 2011. november 20.
Felelős: Mátrainé B. Erika, Horváth Tiborné
A Takács Jenő Zeneiskola kottagyűjteményének retrospektív feltárása, analitikus rögzítése a
Szikla adatbázisban
Határidő: 2011. november 20.
Felelős: Máthé Andrea, Hegedűsné B. Krisztina
A helyismereti fotógyűjtemény egy részének retrospektív feltárása és rögzítése a Szikla
fotóarchiváló moduljában
Határidő: 2011. november 20.
Felelős: Bedi Beatrix
Állományapasztás
A könyvtári állományapasztásban kettős elv érvényesül: tervszerű állományapasztás (a
gyűjtőköri módosulásoknak, az állomány tartalmi és fizikai állapotának megfelelően), alkalmi
törlés (rongálás, elveszés, behajthatatlan követelés esetén). A törlés nyomon követése a
nyilvántartásokban.
Alkalmi törlés a részlegekben: rongálás, természetes elhasználódás, elveszés miatt.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Horváth Tiborné
Tervszerű állományapasztás a felnőtt raktári és kölcsönzési állományban (szakirodalom,
szépirodalom)
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Hegedűsné, Horváthné
Az elveszett térített, a rongált dokumentumok, a behajthatatlan követelés folyamatos rögzítése
a Szikla kölcsönzési moduljában, részlegenként
Határidő: folyamatos
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Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok
Állományellenőrzés
Egész gyűjteményre kiterjedő állományellenőrzést a központi könyvtár gyűjteményeiben nem
tervezünk (2010-ben teljes körű revízió volt).
Részleges állományellenőrzés a médiatárban (CD-, DVD-dokumentumok)
Határidő: 2011. február 10.
Felelős: Mátrainé, Kovács Erzsébet
Átadó leltárak a mozgókönyvtári szolgáltatóhelyeken:
Alsószölnök (könyvtáros váltás)
Határidő: 2010. február 1.
Felelős: Kovács Erzsébet
Csörötnek (költözés)
Határidő: a felújítás befejezésétől függően
Felelős: Kovács Erzsébet
Állománygondozás
A fokozott igénybevétel folyamatos állománygondozást igényel. A kisebb javításokat, a
jelzetek javítását helyben végezzük el.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Mátrainé, Kovács Erzsébet (folyóiratolvasó és médiatár, különgyűjtemények)
Máthé Andrea (gyermekkönyvtár)
Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina (felnőtt részlegek)
Kovács Erzsébet (kistérségi szolgáltatóhelyek)
Bedi Beatrix (fiókkönyvtárak, folyóirat-raktár)
A helyben nem javítható, de törlésre nem kerülő könyveket a BDK kötészeti műhelyében
köttetjük. Itt végeztetjük a hosszú távú őrzésre szánt folyóiratok köttetését is.
Határidő: 2011. május
Felelős: Mátrainé B. Erika
2. Olvasószolgálat, tájékoztatás
2.1. Felnőtt részleg
A részleg általános szolgáltatásai:
- dokumentumkölcsönzés: könyv
- a Szikla integrált rendszer kölcsönző moduljának kezelése, a szükséges beállítások
figyelemmel kísérése
- a prézens állomány és az elektronikus dokumentumok helyben használata
- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése
- a saját állományból ki nem elégíthető kérések teljesítése könyvtárközi kölcsönzéssel
- a könyvtárközi kölcsönzési igények összegyűjtése
- könyvtárközi kölcsönzés az ODR-ből, a Szikla lelőhely-adatbázisból, a Berzsenyi Könyvtár
könyvtári portáljából
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- tájékoztatás saját állományból, a Szikla adatbázisból, számítógépes adatbázisokból, külső
hálózati forrásból
- irodalomkutatás
- másolatszolgáltatás nyomtatott dokumentumokból
- szkennelés
- CD-írás
- az internet-használat felügyelete
- elektronikus levelezés
- adatok letöltése és nyomtatása
- szövegszerkesztés, nyomtatás
- a kölcsönzési határidők nyilvántartása
- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása
- a telefonközpont és a fax kezelése
- spirálozás
- laminálás
- a pénztárgép és a bevételek kezelése
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Hegedűsné B. Krisztina
Általános tájékoztatás a saját gyűjteményből, adatbázisokból és internet-forrásokból
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Hegedűsné B. Krisztina
Az interaktív honlap menüpontjainak és statikus tartalmainak összeállítása a felnőtt részlegről.
Határidő: 2011. március
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Horváth Tiborné
Segítségnyújtás a direkt és indirekt tájékoztató eszközök használatában, a számítógépes
adatbázisok, az állományfeltáró eszközök használatában. A használók segítése az
információszerzésben, az elektronikus ügyintézésben
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Horváth Tiborné
Az internet-szolgáltatás nyilvántartása a felnőtt részlegben. Az olvasók segítése, a használat
regisztrálása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Hegedűsné B. Krisztina
Az eMagyarország pont gépein az e-közigazgatáshoz kötődő feladatok szolgáltatása, a
szolgáltatás népszerűsítése, az olvasók segítése az ügyintézésben. A nyilvántartások vezetése,
e-tanácsadás.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Egyéni internet-használó képzés a felnőtt részlegben
Határidő: igénytől függő
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Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Ingyenes használóképző tanfolyamok szervezése a digitális írástudás elsajátítására,
fejlesztésére
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Molnár Piroska
Hegedűsné B. Krisztina
A házi kölcsönzés megvalósítása a Gondozási Központban.
A folyóirat- és a videóletét folyamatos cseréje kéthetenként. Letét kihelyezése a kurrens
szépirodalomból.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
Részvétel az olvasótábori programokban. Programkínálat a felnőtt részlegben az
olvasótáborok ideje alatt
Határidő: 2011. június, augusztus
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Könyvtárismertető és könyvtárhasználati foglalkozások szervezése és lebonyolítása
középiskolásoknak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Horváth Tiborné
Érettségire felkészítő foglalkozások könyvtári ismeretekből, információkeresésből
Határidő: igény szerint folyamatosan
Felelős: Mátrainé B. Erika
Rendhagyó tanórák lebonyolításához hely, dokumentum, eszköz biztosítása, a
könyvtárhasználat segítése
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Horváth Tiborné
Könyvtárhasználati órák diákcsoportoknak: kiscsoportos foglalkozás, internethez,
számítógéphez kötődő feladatmegoldással, könyvtárhasználati gyakorlattal
Határidő: igény szerint
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Mentori feladatok ellátása a könyvtár szakos hallgatók szakmai gyakorlatai idején az
olvasószolgálati és a tájékoztató munkában.
Határidő: alkalmanként, felkérés alapján
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina, Mátrainé B. Erika, Horváth Tiborné, Molnár Piroska
A Könyvhódító c. megyei olvasásnépszerűsítő program keretében ismeretterjesztő
előadásokon való részvétel, könyvajánlók készítése, részvétel a megyei programban.
Határidő: 2011. február-május
Felelős: Molnár Piroska
Hegedűsné B. Krisztina
Máthé Andrea
Kiállítás a felnőtt részlegben az előző év eseményeiről
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Határidő: 2011. február
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Továbbképzés a Móra Könyvtárban: a BDK Könyvtári Portáljának bemutatása. Bemutatja
Pallósiné Dr. Toldi Mártas PhD, a BDK igazgatója.
Időpont: 2011. február 17. 16.00 óra
Felelős: Molnár Piroska
Az Europe Direct előadása a gimnáziumban: „A magyar EU-elnökség priorotásai” címmel.
Előadó: Takács Tamás
Határidő: 2011. február
Felelős: Horváth Tiborné
Az Europe Direct előadása a szakképzőben: „A magyar EU-elnökség priorotásai” címmel.
Előadó: Takács Tamás
Határidő: 2011. március
Felelős: Horváth Tiborné
Ingyenes beiratkozás a nőnap alkalmából hölgyek részére.
Határidő: 2011. március 8.
Felelős: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina
Nőnek lenni – a PKKE rendezvényén Fejős Éva könyveinek propagálás. Kihelyezett
beiratkozási lehetőség.
Határidő: 2011. március 26.
Felelős: Horváth Tiborné
Internet Fiesta: A játéktól az olvasásig a neten (ingyenes internethasználat, közösségi portálok,
hasznos linkek minden korosztálynak), részvétel az IKSZ és az OSZK pályázati
programjában.
Határidő: 2011. március 21-28.
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Ezoterikus nap a PKKE rendezvényén Buda Béla könyveinek propagálás. Kihelyezett
beiratkozási lehetőség.
Határidő: 2011. május 14.
Felelős: Horváth Tiborné
A Könyvhódító című olvasásnépszerűsítő vetélkedőn induló csoportok segítése
Dokumentumok és információk összegyűjtése és szolgáltatása, keresési stratégiák tanítása,
könyvtárhasználati ismeretek oktatása
Határidő: 2011. május-december
Felelős: Molnár Piroska
Hegedűsné B. Krisztina
Horváth Tiborné
Részvétel a HUNRA konferencián a Berzsenyi Könyvtárban.
Határidő: 2011. május 13-14.
Felelős: Molnár Piroska
Ingyenes beiratkozási lehetőség férfiaknak Ivo napján.
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Határidő: 2011. május 19.
Felelős: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina
Olvasótábori közös kirándulás a TÁMOP konzorcium keretében Nádasdra és Zalalövőre.
Határidő: 2011. június
Felelős: Molnár Piroska
Hegedűsné B. Krisztina
Olvasótábori kirándulás.
Határidő: 2011. augusztus
Felelős: Molnár Piroska
Hegedűsné B. Krisztina
„Ciprusi hangulatok” címmel kiállítás szervezése a színház kiállító-termében.
Határidő: 2011. szeptember 7.
Felelős: Horváth Tiborné
Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat programjai: Tanulás a könyvtárban
Programok szervezése felnőtteknek
Határidő: 2011. október 3-9.
Felelős: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina, Mátrainé B. Erika
Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat programja: Tanulás a könyvtárban
Megyei Könyvtári Nap Sárváron
Határidő: 2011. október
A részvételért felelős: Molnár Piroska
Könyves Vasárnap: Ingyenesség és megbocsátás napja (ingyenes beiratkozás, tartozás törlése,
selejtezett könyvek ingyen, ingyenes internet-használat)
Határidő: 2011. október 9.
Felelős: Mátrainé B. Erika
Hegedűsné B. Krisztina
A Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó kiállításának szervezése Liszt Ferencről
Határidő: 2011. október
Felelős: Horváth Tiborné
Könyvajánlók frissítése, könyves hírek, híradások a részleg rendezvényeiről
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Hegedűsné B. Krisztina
Ajánló bibliográfia készítése az Egészség napra.
Határidő: 2011. november
Felelős: Horváth Tiborné
Egészségnap – a PKKE rendezvényén könyves stand az egészséges életmód témában.
Kihelyezett beiratkozási lehetőség.
Határidő: 2011. november
Felelős: Horváth Tiborné
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Olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása a TÁMOP pályázat keretében
Író-olvasó találkozók szervezése helyi szerzőkkel, felolvasó estek rendezése a felnőtt
részlegben.
Határidő: 2011. április
Felelős: Molnár Piroska
Toplistás könyvek kiállítása, olvasói vélemények elhelyezése az újdonság gyűjteményben,
olvasói vélemények elhelyezése a könyvajánló polcon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
Könyvajánlások elhelyezése az OPAC-ban
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűsné B. Krisztina
2.2. Hírlapolvasó és médiatár
A részleg általános szolgáltatásai:
- dokumentumkölcsönzés:
folyóiratok
videófilmek
DVD lemezek
hangzó dokumentumok (CD, hanglemez, hangkazetta)
zeneműtári könyvek
nemzetiségi és Európai Unió-s dokumentumok
- a Szikla integrált rendszer kölcsönző moduljának kezelése, a szükséges beállítások
figyelemmel kísérése
- a prézens állomány és az elektronikus dokumentumok helyben használata
- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése
- a saját állományból könyvtárközi kölcsönzéssel dokumentumok átkölcsönzése más
könyvtáraknak
- a könyvtárközi kölcsönzéssel járó adminisztrációs és postázási feladatok ellátása
- tájékoztatás saját állományból, a Szikla adatbázisból, számítógépes adatbázisokból, külső
hálózati forrásból
- irodalomkutatás
- fénymásolás a helyismereti gyűjteményből
- nyomtatás, szkennelés
- az olvasók segítése az elektronikus információszerzésben
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
Kovács Erzsébet
Máthé Andrea
Bedi Beatrix
Az új szolgáltatási hely (III. Béla szakképző Iskola könyvtára) támogatása dokumentumokkal
könyvtárközi kölcsönzés keretében.
Határidő: 2011. januártól
Felelős: Mátrainé B. Erika
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Az új szolgáltatás népszerűsítése: a Magic 11.0 képernyőnagyító szoftver használatának
oktatása és egyéni segítése a csökkentlátók számára biztosított számítógépeken.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
Könyvtárbemutató és -ismertető foglalkozások szervezése a felnőtt részleggel közösen.
Folyóirat- és videó ajánlás. CD-ROM és DVD bemutatók szervezése a szolgáltatás
népszerűsítésére.
Határidő: alkalmanként
Felelős: Mátrainé B. Erika
Könyvtárhasználati órák szervezése diákcsoportoknak, kiscsoportos foglalkozás helyismereti
témában, könyvtárhasználati gyakorlattal.
Határidő: igény szerint, folyamatosan
Felelős: Mátrainé B. Erika
Részvétel a TÁMOP keretében megjelentetett helyismereti-helytörténeti témájú rejtvényfüzet
ismeretanyagának összegyűjtésében, elektronikus dokumentumok összeállításában.
Határidő: 2011. február
Felelős: Mátrainé B. Erika
Az interaktív honlap menüpontjainak és statikus tartalmainak összeállítása a folyóirat-olvasó
és médiatár részlegről.
Határidő: 2011. március
Felelős: Mátrainé B. Erika
Az Internet Fiesta idején közösségi portálok, hasznos linkek ajánlása.
Határidő: 2011. március 21-28.
Felelős: Mátrainé B. Erika
Tervszerű állományapasztás a médiatár állományban (videó, CD, DVD)
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Mátrainé, Kovács Erzsébet
Könyvek és folyóiratok kötésre való előkészítése, köttetés utáni szerelése.
Határidő: 2011. május
Felelős: Mátrainé B. Erika
Könyves Vasárnap: ingyen szinte minden. Kapcsolódás a Tanulás a könyvtárban c. országos
programsorozathoz.
Határidő: 2011. október 9.
Felelős: Mátrainé B. Erika
Ismertetők készítése nyomtatott formában az új beszerzésekről a nem hagyományos
dokumentumok körében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
DVD- és CD-ajánlók elhelyezése az OPAC-ban és a honlapon
Határidő: folyamatos
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Felelős: Mátrainé B. Erika
Toplistás filmek, zenék, olvasói vélemények megjelenítése a médiatárban
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
2.3. Különgyűjtemények
Helyismereti gyűjtemény
A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó dokumentumok, információk figyelemmel
kísérése, gyűjtése, rendszerezése, ezek feltárása, rendelkezésre bocsátása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné, Mátrainé B. Erika
A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó korábbi dokumentumok, aprónyomtatványok
felkutatása, megszerzése eredeti formában, másolatban vagy digitalizált formában.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
Sajtófigyelés Szentgotthárdra és környékére vonatkozóan a helyi lapokban (Vas Népe,
Rábavidék, Powertrain Magazin, Opel Hírek), egyéb nyomtatott forrásokban, cikk-adatbázis
építése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé Bezenhoffer Erika
A Szentgotthárdról szóló online információk gyűjtése, feldolgozása a katalógusban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
Helyismereti tartalomszolgáltatás nyomtatott és elektronikus formában. Tartalomjegyzékek,
repertóriumok készítése, adatbázis-építés a helyi jelentőségű cikkekből:
- Önkormányzati Közlöny
- Gotthárdi Körkép
- Neue Zeitung
- Testületi jegyzőkönyvek
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Cikk-katalógus építése a Porabje c. hetilap helyismereti cikkeiből.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
A helyismereti jelentőségű
hozzáférhetővé tétele.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika

aprónyomtatványok

gyűjtése,

rendszerezése,

feltárása,

A helyismereti fotódokumentumok rendszerezése, feltárása a FAM-ban. Kutatómunka a fotók
adatainak feltárásában. (TÁMOP program)
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Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
Európai Uniós Sarok
Az Uniós Sarok népszerűsítése a helyi médiákban (Gotthárdi Körkép, Városi Televízió,
Rábavidék, Vas Népe).
Az Uniós Sarok propagálása PR-eszközökkel:
- plakát
- rövidfilm
- médiák
- ajándéktárgyak
- egyéb promóciós eszközök
Határidő: folyamatos (pályázati lehetőségek függvényében)
Felelős: Horváth Tiborné
Szervezett és nem szervezett oktatáshoz kapcsolódó tevékenység:
- könyvtárhasználati óra
- ismeretterjesztés CD-ROM segítségével
- ifjúsági katasztrófavédelmi versenyre való felkészítés és részvétel
- vetélkedők, közösségi programok szervezése diákoknak
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Folyamatos állománygyarapítás, pályázatfigyelés. A pályázati lehetőségek kiaknázása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Tájékoztatás az Európai Unió kínálta lehetőségekről, programokról, internetes portálokról a
részleg számítógépein, a honlapon és a megyei könyvtári portálon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Részvétel a Külügyminisztérium által szervezett Európai Uniós rendezvényeken.
Határidő: alkalmanként
Felelős: Horváth Tiborné
Kapcsolattartás az oktatási és kulturális intézményekkel, a szombathelyi Európai
Dokumentációs Központtal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Nemzetiségi különgyűjtemények
A gyűjtemény gyarapítása
Pályázati és egyéb lehetőségek kiaknázásával források teremtése a szlovén és a német
gyűjtemény gyarapítására. A Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral való
együttműködés keretében csere és ajándék révén a szlovén gyűjtemény gyarapítása.
Könyvcsere az ausztriai Jennersdorf könyvtárának közreműködésével.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
A gyűjtemény szolgáltatása
A hírlapolvasóban elhelyezett gyűjtemény rendelkezésre bocsátása:
- dokumentumkölcsönzés
- helyben használat
- könyvtárközi kölcsönzés
- tájékoztatás
- előjegyzés
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Mátrainé B. Erika
2.4. Gyermekrészleg
A részleg általános szolgáltatásai
- dokumentumkölcsönzés
könyv
folyóirat
diafilm
- a prézens állomány helyben használatának segítése
- előjegyzés felvétele
- irodalomkutatás
- tájékoztatás
- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe
- számítógéppel olvasható dokumentumok helyben használatának segítése
- adatok letöltése és nyomtatása
- szövegszerkesztés, nyomtatás
- a kölcsönzési határidők nyilvántartása, napi statisztika vezetése
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea
Olvasásnépszerűsítő programok a TÁMOP pályázat keretében
Foglalkozások, rendezvények szervezése a gyermekkönyvtárban és más helyszíneken a
könyvtárhasználat népszerűsítésére, az irodalmi és egyéb művészeti értékek közvetítésére, a
szabadidő hasznos eltöltésére:
- könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása
- könyvtári tanórák tartása adott témakörökhöz
- mesedélelőttök
- zenés-verses foglalkozások
- író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások szervezése
- mese- és játékfoglalkozások kisiskolásoknak, bábelőadások, meseposztócska
- kézműves foglalkozások szervezése alkalmanként
- agyagozás
- tűzzománc
- foglalkozások szalvétatechnikával
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- gipszöntés
- textilfestés
- mézeskalács díszítés
- ajándékkészítés különböző alkalmakra
Határidő: alkalmanként
Felelős: Máthé Andrea
Molnár Piroska
Hegedűsné B. Krisztina
A diafilmkölcsönzés népszerűsítése ajánló jegyzékekkel, ismertetőkkel, hétvégi diavetítőkölcsönzési lehetőséggel
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea
Mesefoglalkozások, könyvtárismertető foglalkozások, filmvetítések szervezése, tartása
óvodás csoportoknak
Határidő: havonta
Felelős: Máthé Andrea
Részvétel a a TÁMOP keretében megjelentetett helyismereti-helytörténeti témájú
rejtvényfüzet ismeretanyagának összegyűjtésében, a rejtvényfüzet feladatainak elkészítése. A
konzorciumi keretben meghirdetett, öt fordulós pályázat lebonyolítása a szentgotthárdi
kistérségben.
Határidő: 2011. november végéig
Felelős: Máthé Andrea
Molnár Piroska
Kis tollnok vers- és prózaíró pályázat különböző korosztály számára
Meghirdetés: 2011. február első hete
Határidő: 2010. március 18.
Értékelés: 2010. április 11.
Felelős: Máthé Andrea
Az interaktív honlap menüpontjainak és statikus tartalmainak összeállítása a gyermek
részlegről.
Határidő: 2011. március
Felelős: Máthé Andrea
Internet Fiesta: A játéktól az olvasásig a neten. Tervezett témák: Kedvenc internetes játékaim;
Chip-chip csóka – játékos ismerkedés a számítógéppel; Kiállítás a könyvtári ismeretterjesztő
irodalomból; Ajánló bibliográfia készítése a gyermekkönyvtár számítástechnikai irodalmából
Határidő: 2011. március 21-28.
Felelős: Máthé Andrea
Rejtvényfüzet pályázatok lebonyolítása
I. félév: A beérkezett pályázatok eredményhirdetése
Határidő: 2011. április 19.
Felelős: Máthé Andrea
II. félév: Új pályázat meghirdetése
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Témák:
Alsó tagozat:
A tökházikó lakói. Ismerkedés Bálint Ágnes meséivel
Mese a kiscsikóról és sok más barátunkról. Zelk Zoltán meséi
A Négyszögletű Kerek Erdő lakói. Ismerkedés Lázár Ervin meséivel
Felső tagozat:
Ki volt ez a varázsló? 75 éve halt meg Kosztolányi Dezső
A sárga csuklyák titka. Kedvenc íróm Thomas Brezina
Titkok. Kedvenc íróm Jacqueline Wilson
Felelős: Máthé Andrea
Író-olvasó találkozó szervezése Bosnyák Viktóriával a TÁMOP konzorciummal közösen.
Határidő: 2011. május
Felelős: Molnár Piroska
A Móra Könyvtár könyvespolca: olvasómozgalom az irodalom megszerettetésére. Érintett
korosztály: 6-10, 10-14 évesek
Határidők:
Meghirdetés: 2011. május 15.
Beadási határidő: 2011. október 31.
Eredményhirdetés: 2011. november 11.
Olvasótáborok szervezése a gyerekek könyvtári integrációja céljából. Olvasótábori programok
összeállítása, lebonyolítása. Közös kirándulás a TÁMOP konzorcium keretében Nádasdra és
Zalalövőre.
Határidő: 2011. június 20-24., augusztus22-26.
Felelős: Molnár Piroska
Hegedűsné B. Krisztina
Máthé Andrea
Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat: Tanulás a könyvtárban
Könyvtári tanórák szervezése
Határidő: 2011. október 4-10.
Felelős: Máthé Andrea
Pályázatok:
Kedvenc mesém. Rajzpályázat alsó tagozatosoknak
Engedjétek hozzám jönni a szavakat! Esszépályázat felső tagozatos és középiskolás
diákok számára az 5 éve elhunyt Sütő András írói munkásságáról
Kiírás: 2011. szeptember 5.
Eredményhirdetés a könyves vasárnapon: 2011. október 9.
Felelős: Máthé Andrea
Író-olvasó találkozó szervezése az Életfa Baráti Körrel közösen (Marék Veronika vagy Csukás
István vagy D. Tóth Kriszta)
Határidő: 2011. november
Felelős: Molnár Piroska
Móra Ferenc vers- és prózamondó verseny
Vers- és prózamondó verseny szervezése a szentgotthárdi kistérség, valamint szlovéniai
gyerekek részvételével
Határidő: 2011. november (alsó tagozat: nov. 19. felső tagozat és középiskola: nov. 26.)
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Felelős: Máthé Andrea, Molnár Piroska
Kézműves foglalkozások szervezése ünnepekhez kötődően:
Határidő:
Húsvét: 2011. március
Anyák napja: 2011. április
Őszi díszek: 2011. október
Télapó: 2011. december
Karácsony: 2011. december
Felelős: Máthé Andrea
Hegedűsné B. Krisztina
Molnár Piroska
Műelemzések bibliográfiája: Lírai, epikai és drámai művek elemzése a gyermekkönyvtár
anyagában.
Határidő: 2011. november
Felelős: Máthé Andrea
Ajánló bibliográfiák készítése egy-egy szerző, sorozat, téma, stb. műveiből
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea
Könyvajánlások készítése az interaktív könyvtári honlapra a gyermekkönyvtár
gyűjteményéből, új beszerzéseiről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea
3. Fiókkönyvtári feladatok
Hagyományos könyvtári szolgáltatások
Négy településen: Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu
Olvasószolgálat és tájékoztatás
- dokumentumkölcsönzés:
könyvek
folyóiratok
videófilmek
DVD lemezek
hangzó dokumentumok (CD, hangkazetta)
diafilmek
- a prézens állomány helyben használatának segítése
- előjegyzés felvétele
- irodalomkutatás
- tájékoztatás
- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe
- az információs infrastruktúra kezelése, az olvasók segítése
- tájékoztatás nyomtatott, elektronikus és hálózati forrásokból
- a kölcsönzési határidők nyilvántartása
- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
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Olvasószolgálat és tájékoztatás a fiókkönyvtárakban
- ünnepekhez kapcsolódó könyvajánlók készítése
- új könyvekről, cd-kről, dvd-kről ajánló készítése
- internet-szolgáltatás népszerűsítése
- olvasók tájékoztatása a könyvtárban igénybe vehető tevékenységekről
- olvasók kalauzolása az internet világában
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
Az interaktív honlap
fiókkönyvtárakról.
Határidő: 2011. március
Felelős: Bedi Beatrix

menüpontjainak

és

statikus

tartalmainak

összeállítása

a

Gyűjteményalakítása és feltárása:
- a rábafüzesi, néprajzi gyűjtemény állományba vétele, folyamatos gyarapítása
- a fiókkönyvtári állomány jelzetelése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
Tervszerű állományapasztás a fiókkönyvtárakban
Határidő: 2011. november
Felelős: Bedi Beatrix
Közművelődési feladatok a fiókkönyvtárakban
- mesefoglalkozások óvodásoknak és alsó tagozatosoknak
- kézműves foglalkozások minden korosztálynak
- ünnepekhez kapcsolódó foglalkozások, programok szervezése minden korosztály számára
- nemzetiségi ifjúsági tábor szervezése Rábafüzesen
- rejtvényfüzet összeállítása, adott témakörben fiókkönyvtári olvasók számára
Kulturális programok, foglalkozások, rendezvények szervezése különböző korosztály
számára
Farsangi foglalkozások szervezése a fiókkönyvtárakban (Rábafüzes, Rábatótfalu, Farkasfa)
Határidő: 2011. február
Felelős: Bedi Beatrix
Farsangi karnevál és programok szervezése Farkasfán felnőtteknek és gyerekeknek a Farkasfa
Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2011. február 19.
Felelős: Bedi Beatrix
Húsvétváró foglalkozások Rábatótfaluban, Farkasfán és Rábafüzesen gyerekeknek
Határidő: 2011. április
Felelős: Bedi Beatrix
Anyák napi kézműves foglalkozás a farkasfai fiókkönyvtárban.
Határidő: 2011. április 30.
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Felelős: Bedi Beatrix
Anyák napi műsor szervezése Farkasfán a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2011. május 1.
Felelős: Bedi Beatrix
Szülőföld találkozó Rábafüzesen.
Határidő: 2011. május 14.
Felelős: Bedi Beatrix
Gyereknap szervezése Rábafüzesen és Farkasfán a Német Kisebbségi Önkormányzattal és a
Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2011. június 4.; 18.
Felelős: Bedi Beatrix
Nemzetiségi olvasótábor szervezése Rábafüzesen osztrák gyerekek részvételével, pályázati
forrásból
Határidő: 2011. július 4-8.
Felelős: Bedi Beatrix, Molnár Piroska
Kézműves foglalkozások szervezése Rábafüzesen, Rábatótfaluban és Farkasfán
Határidő: 2011. július-augusztus
Felelős: Bedi Beatrix
Falunapi programok szervezése Farkasfán a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2011. augusztus 13.
Felelős: Bedi Beatrix
Őszi kézműves foglalkozások szervezése Rábafüzesen, Rábatótfaluban és Farkasfán
Határidő: 2011. október
Felelős: Bedi Beatrix
Idősek napja Farkasfán a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2011. október
Felelős: Bedi Beatrix
Író-olvasó találkozóra (Marék Veronika vagy Csukás István vagy D. Tóth Kriszta)
közönségszervezés Farkasfán, Rábatótfaluban és Rábafüzesen
Határidő: 2011. november
Felelős: Bedi Beatrix
Mikulásváró foglalkozás Rábafüzesen
Határidő: 2011. december
Felelős: Bedi Beatrix
Mikulásünnepség Farkasfán a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen
Határidő: 2011. december 3.
Felelős: Bedi Beatrix
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Karácsonyi mézeskalács-díszítő foglalkozások szervezése Rábatótfaluban, Rábafüzesen és
Farkasfán
Határidő: 2011. december 16., 17., 18.
Felelős: Bedi Beatrix
Rábafüzesen a nemzetiségi néprajzi gyűjtemény népszerűsítése, tárlatvezetések
Határidő: egész évben
Felelős: Bedi Beatrix
A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás biztosítása
Az információs infrastruktúra használatának oktatása, egyéni használóképzés a
fiókkönyvtárakban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
Kapcsolatépítés, kapcsolatápolás a városrészek civil szervezeteivel, bekapcsolódás a
települési kulturális és egyéb programokba
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
Molnár Piroska
4. Iskolai könyvtári szolgáltatások a III. Béla Szakképző Iskolában
Olvasószolgálati feladatok
Kölcsönzés
Tájékoztatás
Irodalomkutatás
Könyvtárközi kölcsönzés
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet
A gyűjteménnyel kapcsolatos feladatok
Az állománygyarapítással és –apasztással kapcsolatos javaslatok megtétele
A beszerzett dokumentumok állományba vétele (egyedi és csoportos naplók vezetése)
A dokumentumok feldolgozása (rögzítése a Szikla-21 integrált rendszerben)
Dokumentumselejtezés, a törlés adminisztrációjának elvégzése
Állományellenőrzés (revízió) a jogszabályban előírtaknak megfelelően
Az állomány gondozása
A tartós tankönyvek kezelése
Az ingyenesen igényelhető tankönyvek nyilvántartása és kölcsönzése
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet
Könyvtár-pedagógiai feladatok
Könyvtárhasználati ismeretek oktatása
Könyvtári szakórák megtartása az iskolai könyvtárban
Információkeresés és –hasznosítás oktatása
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet
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Egyéb iskolai könyvtári feladatok
Kapcsolattartás az iskolában oktató pedagógusokkal
Az iskolai könyvtár szabályzatainak karbantartása
Dokumentumajánlók készítése
Hirdetmények elhelyezése
Kapcsolattartás más iskolai könyvtárakkal, iskolai könyvtári szervezetekkel
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet
Szakmai adminisztratív teendők
A nyilvántartások vezetése
Statisztikai adatszolgáltatás
Minden, az iskolai könyvtárral összefüggő adminisztrációs teendő ellátása
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet
Egyéb feladatok
Folyóirat-letét cserélődése a tanulók és pedagógusok érdeklődésének megfelelően saját
állományából.
Könyvtárközi kölcsönzés keretében az iskolai könyvtárból hiányzó, de az olvasók által
igényelt dokumentumok szolgáltatását a városi könyvtár szabályzatában rögzítetteknek
megfelelően (kölcsönzési idő 4 hét).
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet
Szabályalkotási tevékenység
Segítségnyújtás a III. Béla szakképző Iskola könyvtárának alapdokumentumai elkészítésében
és aktualizálásában az iskola vezetőségének közreműködésével:
- működési (használati) szabályzat
- számítógép-használati szabályzat
- kölcsönzési rend
- gyűjtőköri szabályzat
- küldetésnyilatkozat
- az iskolai könyvtár jövőképe
- az iskolai könyvtár stratégiája
Határidő: alkalmanként, felkérésre
Felelős: Mátrainé B. Erika, Kovács Erzsébet, Molnár Piroska
5. A könyvtáros munkatársak szakmai, informatikai és nyelvi képrése (a TÁMOP
pályázati konstrukcióban)
Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Könyvtári Intézetben
A tartalmi feltárás mesterséges nyelven alapuló eszközei: ETO
Határidő: 2011. április
Felelős: Horváth Tiborné
A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; helyismeretihelytörténeti információk közzététele a honlapokon
Határidő: 2011. november
Felelős: Molnár Piroska
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Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Berzsenyi Könyvtárban
Könyvtárosok mentálhigiénéje
I. Önismeret
II. Konfliktuskezelés
Kommunikációs ismeretek könyvtárosoknak
Határidő: 2011. ősz
Felelős: Horváth Tiborné
Hegedűsné B. Krisztina
A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban
Határidő: 2011. tavasz
Felelős: Bedi Beatrix
Honlapkészítés
Határidő: 2011. ősz
Felelős: Bedi Beatrix
Akkreditált könyvtáros szakmai képzések a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központjában
Irodalmi adatbázisok – Szakirodalmi információs ismeretek az irodalomtudomány,
irodalomtörténet, szépirodalom területén
Határidő: az egyetem kiírása szerint
Felelős: Máthé Andrea
Nyelvi képzések
Angol és német nyelvtanfolyam a Nyelvhatár Stúdióban a TÁMOP keretében
Határidő: 2011. II. féléve
Felelős: Mátrainé B. Erika, Horváth Tiborné
Folyamatos pályázatfigyelés, pályázati tevékenység rendezvényekre,
gyűjteményre, szolgáltatásokra, fejlesztésre
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
A megszerzett képzettségek hasznosítása a tartalmi munkában, projektekben
Határidő: folyamatos
Felelős: valamennyi könyvtáros

programokra,

Részvétel a szakmai napokon, rendezvényeken, továbbképzéseken
Határidő: alkalmanként
Felelős: Molnár Piroska
III. Kistérségi, mozgókönyvtári feladatok
Hálózati gondozás
A szentgotthárdi Móra Könyvtár Szentgotthárd vonzáskörzetében 14 ellátórendszeri
szolgáltatóhelyet működtet. Feladatunk e könyvtárak dokumentumokkal, információval való
ellátása, módszertani segítése. A hálózati gondozás keretében a következő feladatok
elvégzéséről gondoskodunk:
- állománygyarapítás
- állományba vétel
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- katalogizálás
- a dokumentumok kölcsönzésre való alkalmassá tétele
- egyedi és összesített leltárak vezetése
- állományapasztás
- átadó leltárak
- az éves statisztikák összegyűjtése
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Állománygyarapítás, katalogizálás
A kistérségi szolgáltatóhelyek számára dokumentumok beszerzése, feldolgozása.
Az állománygyarapítás területei:
- a törzsállomány gyarapítása
- csereállomány beszerzése:
- könyvek
- CD-lemezek
- videó- és DVD-dokumentumok
Határidő: alkalmankénti finanszírozás alapján
Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek)
Mátrainé B. Erika (CD, DVD, videódok.)
A csereállomány kiszállítása, illetve mozgatása a szolgáltatóhelyek között.
Határidő: havonta (CD, DVD) negyedévente (könyvek)
Felelős: Kovács Erzsébet
Leltárba vétel, katalogizálás, adatbázis-építés, a raktári katalógusok építése, a letétek kezelése,
a cserék nyilvántartása
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek)
Hegedűsné B. Krisztina (CD, DVD, videódokumentumok)
Állományellenőrzés Csörötneken és Magyarlakon. A raktári rend kialakítás.
Határidő: a felújítás befejeztével
Felelős: Kovács Erzsébet
Könyvtárközi kölcsönzés
Könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítjuk a hiányzó műveket a tagkönyvtárak számára
saját gyűjteményből 4 hét határidőre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné, Hegedűsné B. Krisztina
Kapcsolat a többcélú kistérségi társulással
A mozgókönyvtári ellátás keretében folyamatos kapcsolattartás a községek polgármestereivel,
jegyzőivel, körjegyzőivel. A mozgókönyvtári ellátás keretében átvett dokumentum-beszerzési
keret és szolgáltatási díj felhasználásáról statisztika és beszámoló készítése.
Határidő: 2011. február
Felelős: Kovács Erzsébet
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Molnár Piroska
A községi szolgáltatóhelyek fizikai körülményeinek nyomon követése, javaslattétel a
szükséges felújításokra, beszerzésekre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Molnár Piroska
Módszertani munka
A községi szolgáltatóhelyeken működő könyvtárosok munkájának segítése, szakmai
tanácsadás, konkrét segítségnyújtás egyes feladatok ellátásában. A működéshez és a
nyilvántartások vezetéséhez szakmai nyomtatványok biztosítása. Szakmai konzultációs
lehetőség az olvasószolgálati és a nyilvántartási feladatok ellátásához.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Helyszíni segítségadás a községi könyvtárosoknak:
- a raktári rend helyreállítása
- a jelzetek javítása
- szakmai tanácsadás
Határidő: kétheti rendszerességgel
Felelős: Kovács Erzsébet
Átadó leltárak készítése a könyvtáros személyének változásakor
Határidő: igény szerint
Felelős: Kovács Erzsébet
Statisztikai adatgyűjtés a mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek forgalmi és állomány-adatairól. A
statisztikai jelentések elkészítése.
Határidő: 2011. február 20.
Felelős: Kovács Erzsébet
Az interaktív honlap menüpontjainak és statikus tartalmainak összeállítása a kistérségi
szolgáltatóhelyekről.
Határidő: 2011. március
Felelős: Kovács Erzsébet
A statisztikai adatok elemzése, javaslatok a működés hatékonyságának biztosítására.
Határidő: 2011. április
Felelős: Kovács Erzsébet
A szolgáltatások körének bővítése
Lehetőség biztosítása a községi szolgáltatóhelyeken a dokumentumkínálat bővítésére. A
könyvtárosok felkészítése a nem hagyományos dokumentumok kölcsönzésére.
Dokumentumajánlások készítése számukra a kurrens beszerzésekről.
Határidő: havonta, kéthavonta
Felelős: Kovács Erzsébet
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A települési szolgáltatóhelyek infotechnikai fejlesztésével az információs szolgáltatások
körének kibővítése. A könyvtárosok felkészítés az elektronikus információkeresésre,
használóképzésre.
Határidő: folyamatos, a fejlesztések megvalósításától függő
Felelős: Kovács Erzsébet
Rendezvények, kulturális programok
A rendezvények, programok hatókörének kiterjesztése a kistérségre:
- olvasótábor meghirdetése
- rejtvényfüzetek kiküldése
- író-olvasó találkozók szervezése
- meghívás a Móra versenyre, az alkotói versenyekre
- meghívás a szentgotthárdi könyvtári programokra
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Molnár Piroska
Máthé Andrea (gyermekprogramok)
Kulturális programok szervezése a települési szolgáltatóhelyen gyerekek és felnőttek számára.
A helyi könyvtáros ösztönzése rendezvények szervezésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Ellenőrzés, értékelés
A szolgáltatóhelyen az olvasószolgálati tevékenység, a nyitva tartás, a nyilvántartások
vezetésének ellenőrzése. A fenntartó tájékoztatása a tapasztalatokról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Molnár Piroska
A szolgáltatóhelyek működésének tervszerű ellenőrzése: Kétvölgy, Orfalu, Nemesmedves,
Szakonyfalu
Határidő: 2011. március-október
Felelős: Kovács Erzsébet
Szentgotthárd, 2011. február 7.
Összeállította:
Molnár Piroska
könyvtárigazgató
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésére
Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár SZMSZ módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatónője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt
Testülethez (1. sz. melléklet).
Az elmúlt időszakban az intézmény feladatai bővültek, Alapító Okiratában pedig változás
történt. A 39/2010. számú Képviselő-testületi határozat 4. pontja alapján ez év január 1-től a
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében a könyvtári feladatokat a Móra
Ferenc Városi Könyvtárnak kell ellátni. 2010. augusztus 15-től a törzskönyvi nyilvántartások
szabályai is változtak. Az új szakmai kihívásoknak megfelelően módosításra kerültek a
stratégiai célkitűzések. Ezek megfogalmazásakor figyelemmel vannak a jelen kori
kihívásokra, és azokra megpróbálnak megfelelő modern választ adni. Egy idézet a szabályzat
szövegéből:
„-Kényelmes, vonzó közösségi hely legyen a könyvtár, az egyéni és a csoportos tanulás színhelye.
- Fejlett információs technológiával rendelkező forrásközpontként működjön.
- Az információk széles köréhez biztosítson hozzáférést.
- Magasan képzett szakemberek szolgáltassák a dokumentumot és az információt, közvetítsék a tudást.
- Fejlessze a használók olvasási és digitális kompetenciáit.
- Biztosítsa az esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetűek, a kistelepüléseken élők és a fogyatékkal élők
számára.”
Mindezen pontok alapján az intézmény igazgatója elvégezte az SZMSZ módosítását (1. sz.
melléklet), melyet - a jogszabályi előírásnak megfelelően - a közalkalmazotti tanács is
véleményezett és a módosítással egyetért.
Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést megtárgyalni, és az intézmény módosított
SZMSZ-t jóváhagyni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár kérelmét elfogadja és az intézményi SZMSZ módosítását az 1.számú melléklet
szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Piroska igazgató
Dr. Gábor László irodavezető
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B. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár kérelmét elfogadja és az intézményi SZMSZ módosítását az 1. számú melléklet
szerint, az alábbi kiegészítésekkel jóváhagyja: .............................................................
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Piroska igazgató
Dr. Gábor László irodavezető
Szentgotthárd, 2011. február 09.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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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 Móra Ferenc Városi Könyvtár SZMSZ-ének módosítása
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970
Tisztelt Képviselő-testület!
A 39/2010. számú Képviselő-testületi határozat 4. pontja értelmében 2011. január 1-jétől a
III. Béla szakképző Iskola és Kollégiumban az iskolai könyvtári feladatok ellátásáról a Móra
Könyvtárnak kell gondoskodnia. Változtak a törzskönyvi nyilvántartás szabályai 2010.
augusztus 15-től. A könyvtár az új szakmai kihívásoknak megfelelően módosított stratégiai
célkitűzéseit. Ennek értelmében módosítottuk az SZMSZ megfelelő pontjait. Kérem, az
alábbiak szerint a könyvtár SZMSZ-ének módosítását szíveskedjenek jóváhagyni.
I. AZ INTÉZMÉNY NEVE, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI ÉS MŰKÖDÉSI
TERÜLETE
Eredeti szöveg:
4. A könyvtár tevékenysége
Az intézmény által ellátott közfeladat: könyvtári,
levéltári tevékenység
Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja,
megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári
rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
biztosítja más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak
közötti dokumentum- és információcserében.
Az intézmény alaptevékenysége:

1.1.

Alaptevékenység: TEÁOR: 9101,
Könyvtári, levéltári tevékenység

1.2.

Szakágazat száma és megnevezése
/5/:
910100: könyvtári, levéltári tevékenység
1.3.
Szakfeladat száma és megnevezése:
2009. december 31-ig alkalmazandó
szakfeladat száma és megnevezése:

Módosított szöveg:
4. Az intézmény alaptevékenysége:
4.1. Alaptevékenység: TEÁOR: 9101, Könyvtári,
levéltári tevékenység
4.2. Szakágazat száma és megnevezése /5/:
910100: könyvtári, levéltári tevékenység
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó
szakfeladatok száma, megnevezése:
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése,
védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások
8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások
1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
5811001 Könyvkiadás
9105011 Közművelődési tevékenységek, és
támogatásuk
8559371 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
6399901 Máshova nem sorolt egyéb információs
szolgáltatás
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923127 közművelődési, könyvtári tevékenység
2010. január 1-jétől alkalmazandó
szakfeladat száma és megnevezése:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó
szakfeladatok száma, megnevezése:
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
9101221 Könyvtári állomány feltárása,
megőrzése, védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások
8219001 Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatások
1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
5811001 Könyvkiadás
9105011 Közművelődési tevékenységek, és
támogatásuk
8559371 Máshova nem sorolt egyéb
felnőttoktatás
6399901 Máshova nem sorolt egyéb
információs szolgáltatás
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
végez.

Az intézmény kiegészítő tevékenységei:
8219002 Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatások
1814002 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
5811002 Könyvkiadás
9105012 Közművelődési tevékenységek, és
támogatásuk
8559372 Máshova nem sorolt egyéb
felnőttoktatás
6399902 Máshova nem sorolt egyéb
információs szolgáltatás
6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Az intézmény, vállalkozási és kisegítő
tevékenysége: nem végez vállalkozási és
kisegítő tevékenységet
5. A könyvtár működési etrülete:
Telephelyei:
Szentgotthárd-Farkasfa
Szentgotthárd-Jakabháza
Szentgotthárd-Rábafüzes
Szentgotthárd- Rábatótfalu
7. Az alapító okirat kelte, száma:
288/1992.
Módosításai: 62/1994., 79/1995., 364/1996.,
97/1998., 7/2001.,161/2009.

5. A könyvtár működési etrülete:
Telephelyei:
Szentgotthárd-Farkasfa
Szentgotthárd-Jakabháza
Szentgotthárd-Rábafüzes
Szentgotthárd- Rábatótfalu
III. Béla Szakképző Iskola könyvtára
7. Az alapító okirat kelte, száma:
279/2010. sz. Képviselő-testületi határozat

II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE
Eredeti szöveg:
1. Központi könyvtár
1.1. Olvasószolgálat
1.1.1. Felnőtt részleg
1.1.1.1 Felnőtt kölcsönző

Módosított szöveg:
1. Központi könyvtár
1.1. Olvasószolgálat
1.1.1. Felnőtt részleg
1.1.1.1 Felnőtt köLcsönző
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1.1.1.2. Folyóirat-olvasó és médiatár
1.1.2. Gyermekrészleg
1.2. Fiókkönyvtárak
1.3. Feldolgozás
1.4. Módszertan
2. Ellátórendszeri könyvtári szolgáltatóhelyek

1.1.1.2. Folyóirat-olvasó és médiatár
1.1.2. Gyermekrészleg
2. Fiókkönyvtárak
3. Ellátórendszeri könyvtári szolgáltatóhelyek
4. A III. Béla Szakképző Iskola könyvtára

III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Eredeti szöveg:
1. Könyvtárigazgató
1.1. Igazgatóhelyettes
1.1.1. Tűzvédelmi előadó
1.1.2. Munkavédelmi megbízott
1.2. Olvasószolgálat
1.2.1.Felnőtt részleg olvasószolgálatos könyvtárosai
1.2.2.Gyermekrészleg olvasószolgálatos könyvtárosa
1.2.3 Médiatár és folyóirat-olvasó olvasószolgálatos
könyvtárosai
1.2.4 Fiókkönyvtárak olvasószolgálatos könyvtárosa
1.3. Kistérségi könyvtáros
1.3.1. Ellátórendszeri könyvtárosok

Módosított szöveg:
1. Könyvtárigazgató
1.1. Igazgatóhelyettes
1.1.1. Tűzvédelmi előadó
1.1.2. Munkavédelmi megbízott
1.2. Olvasószolgálat
1.2.1.Felnőtt részleg olvasószolgálatos könyvtárosai
1.2.2.Gyermekrészleg olvasószolgálatos könyvtárosa
1.2.3 Médiatár és folyóirat-olvasó olvasószolgálatos
könyvtárosai
1.2.4 Fiókkönyvtárak olvasószolgálatos könyvtárosa
1.3. Kistérségi könyvtáros
1.3.1. Ellátórendszeri könyvtárosok
1.4. Iskolai könyvtári feladatot ellátó könyvtárosok
1.4. Iskolai könyvtári feladatot ellátó könyvtárosok
Olvasószolgálati feladatok
Kölcsönzés
Tájékoztatás
Irodalomkutatás
Könyvtárközi kölcsönzés
A gyűjteménnyel kapcsolatos feladatok
Az állománygyarapítással és -apasztással kapcsolatos
javaslatok megtétele
A beszerzett dokumentumok állományba vétele
(egyedi és csoportos naplók vezetése)
A dokumentumok feldolgozása (rögzítése a Szikla-21
integrált rendszerben)
Dokumentumselejtezés, a törlés adminisztrációjának
elvégzése
Állományellenőrzés (revízió) a jogszabályban
előírtaknak megfelelően
Az állomány gondozása
A tartós tankönyvek kezelése
Az ingyenesen igényelhető tankönyvek nyilvántartása
és kölcsönzése
Könyvtár-pedagógiai feladatok
Könyvtárhasználati ismeretek oktatása
Könyvtári szakórák megtartása az iskolai könyvtárban
Információkeresés és –hasznosítás oktatása
Egyéb iskolai könyvtári feladatok
Kapcsolattartás az iskolában oktató pedagógusokkal
Az iskolai könyvtár szabályzatainak karbantartása
Dokumentumajánlók készítése
Hirdetmények elhelyezése
Kapcsolattartás más iskolai könyvtárakkal, iskolai
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könyvtári szervezetekkel
Szakmai adminisztratív teendők
A nyilvántartások vezetése
Statisztikai adatszolgáltatás
Minden, az iskolai könyvtárral összefüggő
adminisztrációs teendő ellátása
Egyéb feladatok
Folyóirat-letét cserélődése a tanulók és pedagógusok
érdeklődésének megfelelően saját állományából.
Könyvtárközi kölcsönzés keretében az iskolai
könyvtárból hiányzó, de az olvasók által igényelt
dokumentumok szolgáltatását a városi könyvtár
szabályzatában rögzítetteknek.
Szabályalkotási tevékenység
Segítségnyújtás a III. Béla szakképző Iskola
könyvtárának alapdokumentumai elkészítésében és
aktualizálásában az iskola vezetőségének
közreműködésével:
- működési (használati) szabályzat
- számítógép-használati szabályzat
- kölcsönzési rend
- gyűjtőköri szabályzat
- küldetésnyilatkozat
- az iskolai könyvtár jövőképe
- az iskolai könyvtár stratégiája
V. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE
Eredeti szöveg:
1. Felnőtt részleg, olvasószolgálat
A felnőtt részleg a délelőtti és a délutáni nyitva tartás
miatt kétműszakos.
A délelőtti műszak munkaideje 8.00-tól 16.00-ig tart,
a délutáni műszak munkaideje 10.00-tól 18.00-ig tart,
hetente történő váltással, dolgozónként heti 40
órában.
A szombati nyitvatartáskor az olvasószolgálati
feladatok ellátása ügyeleti rendben történik.
2. Gyermekrészleg
A gyermekkönyvtár egyműszakos, délutáni nyitva
tartással működik. Az olvasószolgálati műszak 9.30tól 17.30-ig tart, napi 8, heti 40 órában.
3. Hírlapolvasó és médiatár
A folyóirat-olvasó kétműszakos munkarendben, 8.00tól 17.00 óráig üzemel. Délelőtti és délutáni váltással
az olvasószolgálatos könyvtáros és az
igazgatóhelyettes látja el a kölcsönzést.
4. Egyéb könyvtáros szakalkalmazottak
munkaideje heti 40 óra. Az olvasószolgálatban történő
helyettesítést a könyvtárigazgató - az illetékes
munkatárssal egyeztetve - jelöli ki. A helyettesítést a
helyettesítő dolgozó külön juttatás nélkül, saját heti 40

Módosított szöveg:
1. Felnőtt részleg, olvasószolgálat
A felnőtt részleg a délelőtti és a délutáni nyitva tartás
miatt kétműszakos.
A délelőtti műszak munkaideje 8.00-tól 16.00-ig tart, a
délutáni műszak munkaideje 10.00-tól 18.00-ig tart,
hetente történő váltással, dolgozónként heti 40 órában.
A szombati nyitvatartáskor az olvasószolgálati
feladatok ellátása ügyeleti rendben történik.
2. Gyermekrészleg
A gyermekkönyvtár egyműszakos, délutáni nyitva
tartással működik. Az olvasószolgálati műszak 9.30tól 17.30-ig tart, napi 8, heti 40 órában.
3. Hírlapolvasó és médiatár
A folyóirat-olvasó 8.00-tól 17.00 óráig üzemel.
Délelőtti és délutáni váltással látják el a feladatot a
kijelölt könyvtárosok.
4. Fiókkönyvtárak
A négy fiókkönyvtár használati szabályzatban
megállapított nyitvatartási idejében látja el a
fiókkönyvtáros a szolgáltatást keddtől szombatig tartó
munkarendben.
5. Kistérségi könyvtárak
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órás munkaidejében, a feladatok átcsoportosítása
mellett látja el. A feldolgozó munka ellátásában
valamennyi könyvtáros részt vesz dokumentumtípusonkénti és lelőhelyenkénti megosztásban

A kölcsönzést a szolgáltatóhely fenntartója által
megbízott könyvtáros látja el külön megállapodás
szerinti időben (legalább heti 2 alkalommal, összesen
heti 6 órában).
6. Iskolai könyvtár
Az együttműködési megállapodásban rögzítettek
szerint naponta 7.30-tól 12.30-ig heti váltásban két
könyvtáros látja el a szolgáltatást..
5. Egyéb könyvtáros szakalkalmazottak
munkaideje heti 40 óra. A nyitva tartáson kívüli
munkaidőt a könyvtárigazgató szabályozza a
munkaidő-beosztás szerint. A feladatelosztást a
munkaköri leírások tartalmazzák.

X. A KÖNYVTÁR PROGRAMJA
Eredeti szöveg:
1. A könyvtár alapcélkitűzése (küldetésnyilatkozata)
A könyvtár célkitűzése, hogy az egyéni és csoportos
felhasználók korlátozás nélkül hozzájussanak a
számukra szükséges dokumentumokhoz és
információkhoz. Ezáltal szolgálja a felhasználók
egyéni fejlődését, segítse a szabadidő hasznos
eltöltését, fejlessze mindazon készségeket, amelyek
szükségesek a literátori léthez, bátorítson
információhasználatra és tudatosítsa az információ
hasznát és értékét.
2. A könyvtár cselekvési programja
A könyvtár munkájának középpontjában a használók
szükségletei álljanak.
A könyvtár jó színvonalú szolgáltatásokat nyújtson.
Közhasznú helyi információs központ legyen.
Bővítse szolgáltatásait a használók igényei és a
könyvtár lehetőségei szerint.
Tanítsa meg a könyvtárlátogatókat a könyvtár és az
információs források használatára.
Teremtsen olyan környezetet és légkört, amely kedvez
az egyéni és a csoportos könyvtárhasználatnak
egyaránt.
Működjön hatékonyan és gazdaságosan.
Optimálisan mozgósítsa anyagi és szellemi
erőforrásait.
Erősítse meg területi kisugárzó tevékenységét.
Bővítse kapcsolatait a kulturális, az oktatási és az
egészségügyi intézményekkel, a civil szervezetekkel,
egyéb felhasználói csoportokkal és az egyéni
könyvtárhasználókkal.

Módosított szöveg:
1. A jövőkép megfogalmazása
- Kényelmes, vonzó közösségi hely legyen a könyvtár,
az egyéni és a csoportos tanulás színhelye.
- Fejlett információs technológiával rendelkező
forrásközpontként működjön.
- Az információk széles köréhez biztosítson
hozzáférést.
- Magasan képzett szakemberek szolgáltassák a
dokumentumot és az információt, közvetítsék a tudást.
- Fejlessze a használók olvasási és digitális
kompetenciáit.
- Biztosítsa az esélyegyenlőséget a hátrányos
helyzetűek, a kistelepüléseken élők és a fogyatékkal
élők számára.
2. A könyvtár célkitűzése
A könyvtár célkitűzése, hogy szolgálja a használók
egyéni fejlődését, segítse a szabadidő hasznos
eltöltését, fejlessze mindazon készségeket és
képességeket, amelyek szükségesek a literátori léthez,
a digitális írástudáshoz. Segítse az iskolarendszerű
oktatást és a felnőttképzést. Legyen vonzó közösségi
hely, segítse az életen át tartó tanulást, a fogyatékkal
élők esélyegyenlőségét.
A megye könyvtáraival partnerségben összehangolt
fejlesztést valósítson meg az online szolgáltatások
kialakítására és igénybevételére.
Biztosítson hozzáférést az információk széles köréhez.
Ennek érdekében fejlessze az információs és
kommunikációs infrastruktúráját, új, minőségi
szolgáltatásokat alakítson ki a központi könyvtárban,
fiókkönyvtáraiban és a kistelepülések könyvtári
szolgáltató helyein, javítsa az egyéni és a csoportos
tanulás körülményeit, biztosítsa a szolgáltatások
igénybevételét a fogyatékkal élők számára. A
könyvtári szolgáltatások minőségi fejlesztésével
növelje a hatékonyságot, új lakossági rétegeket vonjon
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be a könyvtárhasználók körébe.
Célja az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári
szolgáltatások népszerűsítése, a könyvtáros
munkatársak sokoldalú képzése.
3. A könyvtár küldetésnyilatkozata, átfogó célja
A könyvtár célkitűzése, hogy a csoportos és egyéni
könyvtárhasználók korlátozás nélkül hozzájussanak a
számukra szükséges dokumentumokhoz és
információkhoz. Ezáltal szolgálja a felhasználók
egyéni fejlődését, segítse a szabadidő hasznos
eltöltését, segítse hozzá a könyvtárhasználókat
demokratikus jogaik gyakorlásához, fejlessze
mindazon készségeket, amelyek szükségesek a
literátori léthez, bátorítson információhasználatra,
tudatosítsa az információ hasznát és értékét.
A könyvtár legyen fontos kultúra- és
információközvetítő intézmény, színtere a
közszolgáltatások igénybevételének, az oktatásnak, a
szabadidő hasznos eltöltésének, s feleljen meg
szociális és esélyteremtő funkciójának.
Segítse az oktatásban, felnőttképzésben résztvevőket,
támogassa az életen át tartó tanulást, járuljon hozzá a
kulturális, a tudományos és a művészi értékek
közvetítéséhet.
A könyvtár különböző programokkal járuljon hozzá az
olvasáskultúra fejlesztéséhez, elsősorban az ifjúság
könyvtárhasználati szokásainak kialakításához.
Törekedjen új használói csoportok bevonására, a
könyvtárhasználat népszerűsítésére.
A könyvtár működését a használóközpontúság
jellemezze, minőségi szolgáltatást nyújtson mind a
városi, mind a kistelepüléseken élő könyvtárhasználók
számára helytől és időtől függetlenül, távoli elérésű
szolgáltatások bevezetésével. Szolgáltatásaival
járuljon hozzá a könyvtárhasználók életminőségének
javításához.
A könyvtárban korszerű ismeretekkel, megfelelő
információs kompetenciákkal rendelkező
könyvtárosok dolgozzanak.
A könyvtár törekedjen partnerségre mind a szakma,
mind a kultúra- és információközvetítés más
intézményeivel, mind a civil szférával.
4. A kulcsfontosságú területek kijelölése, a
prioritások meghatározása
- minőségfejlesztés
- információs és kommunikációs infrastruktúra
- ütőképes gyűjtemény
- minőségi szolgáltatásbővítés, új technológiák, web
2.0-ás szolgáltatások
- helyismereti szolgáltatások bővítése
- digitalizálás
- versenyképes könyvtárosok
- partnerség a gazdaságos és hatékony működés
érdekében
- olvasásnépszerűsítés, kulturális tevékenység
- LLL-támogatás, tudásmegosztás
- mozgókönyvtári ellátás
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- esélyegyenlőség
- könyvtári marketing
- a pénzügyi források bővítése
- fizikai feltételek javítása
5. A könyvtár cselekvési programjának
megfogalmazása (rövid távú célok)
5.1. A működés fizikai feltételeinek javítása
- kényelmes bútorok
- megfelelő világítás
5.2. IKT-fejlesztés
- IKT eszközök beszerzése
- szoftverbeszerzés
5.3. Szolgáltatásbővítés
- online szolgáltatások
- interaktív könyvtári honlap
- fogyatékkal élők számára biztosított speciális
szolgáltatások
- helyismereti szolgáltatások
- az életen át tartó tanulás támogatása programokkal
- digitális tartalmak létrehozása
- ügyfélközpontú szolgáltatások bevezetése
5.4. Olvasás- és szolgáltatásnépszerűsítés
- olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása
- szolgáltatásnépszerűsítő kiadvány készítése
- használóképzés a hagyományos és a digitális
írástudás fejlesztésére
5.5. A könyvtárosok képzettségének növelése
- az információs és szakmai kompetenciák fejlesztése
- a nyelvi képzettség növelése
5.6. Kistérségi ellátás
- szolgáltatásbővítés a mozgókönyvtári szolgáltató
helyeken
- infrastruktúrafejlesztés a községekben
- kulturális programok szervezése a községekben
5.7. Együttműködés, partnerség
- együttműködés más könyvtárakkal, könyvtári
szervezetekkel
- partnerség más kultúraközvetítő szervezetekkel
- nemzetközi kapcsolatok
5.8. Forrásbővítés
- hatékony és gazdaságos működés
- uniós és hazai pályázatok
- támogatók felkutatása

Szentgotthárd, 2011. február 8.
Köszönettel:
Molnár Piroska
könyvtárigazgató
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésére
Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár továbbképzési tervének módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendeletben meghatározottak szerint a Móra
Ferenc Városi Könyvtár igazgatója elkészítette a 2007-2013-ig szóló továbbképzési tervének
módosítását (1. számú melléklet). A továbbképzési terv módosítását az indokolja, hogy 2009ben megszűnt a közművelődési szakemberek állami normatív támogatása. A rendelet, mely a
továbbképzést előírja, továbbra is él, így az intézményben a továbbképzések megvalósítására
csak pályázati forrásból van lehetőség.
A TÁMOP pályázat keretében a tavalyi és idei évben összesen 748.000,- Ft áll rendelkezésre
szakmai továbbképzésekre. Emellett ingyenes és a dolgozók által finanszírozott képzéseken is
részt vesznek, melyeket szerepeltetnek a továbbképzési tervben.
Jogszabály alapján az intézmény közalkalmazotti képviselője egyetértett a továbbképzési terv
módosításával.
Az intézmény a módosított továbbképzési terv alapján elkészítette a 2011. évi beiskolázási
tervét is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a módosított
továbbképzési tervet elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár továbbképzési tervét az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Molnár Piroska igazgató
Dr. Gábor László irodavezető
B. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár továbbképzési tervét az 1. sz. melléklet szerint az alábbi kiegészítéssel fogadja
el: …………………………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Piroska igazgató
Dr. Gábor László irodavezető
Szentgotthárd, 2011. február 09.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. számú melléklet

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár
módosított továbbképzési terve (2007-2013)
2009-ben megszűnt a továbbképzés költségvetési támogatása. A rendelet, amely a
hétévenkénti továbbképzést előírja könyvtárosok számára, nem veszítette hatályát. A
továbbképzések intézményi megvalósítására csak pályázati forrásból van lehetőség. A
TÁMOP pályázat keretében 2010-2011-ben 748.000 áll rendelkezésre, amelyből 424.000 Ftot akkreditált szakmai továbbképzésekre, 324.000 Ft-ot nyelvi képzésre fordíthat az
intézmény. További képzéseken ingyenesen vehetnek részt a munkatársak a Berzsenyi Dániel
Könyvtár és a Savaria Egyetemi Központ szervezésében. A képzési tervben a munkatársak
által finanszírozott képzések is szerepelnek.
1. A képzési terv hatálya
1.1. Személyi hatálya
Az oktatási és kulturális miniszter 25/2007. (IV. 24.) OKM rendeletével módosított 1/2000. (I.
14.) NKÖM rendelete alapján a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár alábbi teljes
munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottaira terjed ki:
Bedi Beatrix
Hegedűsné B. Krisztina
Horváth Tiborné
Kovács Erzsébet
Máthé Andrea
Mátrainé B. Erika
Molnár Piroska

szakközépiskolai érettségi, középfokú könyvtáros
szakképzettség
főiskolai tanító-könyvtár szakos végzettség
főiskolai könyvtár-orosz szakos végzettség
gimnázium, középfokú könyvtáros szakképzettség (2009-ben
főiskolai informatikus könyvtáros képesítést szerzett)
főiskolai magyar-könyvtár szakos végzettség
felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, középfokú könyvtáros
szakképzettség
főiskolai könyvtár-magyar-történelem szakos végzettség,
egyetemi könyvtári informatikus végzettség

A rendelet 9. §-a szerint mentesség illeti meg az alábbi szakalkalmazottakat 2007-20013
között:
Bedi Beatrix (OKJ szakképesítést szerzett)
Mátrainé B. Erika (OKJ szakképesítést szerzett)
Molnár Piroska (egyetemi diplomát szerzett)
1.2. Időbeli hatálya
2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig szól.
2. Támogatott képzési formák, a támogatás alapelvei
2.1. A hétévenkénti, 120 órás tanfolyam jellegű képzést részesítjük előnyben
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2.2. A szakalkalmazottak munkaköreiben hasznosítható továbbképzési témakörök közül az
alábbiak támogatottak:
- könyvtári szakmai
- nyelvi
- számítástechnikai
- vezetési
- európai uniós ismeretek
- elektronikus ügyintézés
2.3. Az intézmény szempontjából kedvezőbb (kevesebb helyettesítéssel járó, alacsonyabb
költségű, az adott munkakörben jobban hasznosítható) továbbképzési formát támogatjuk
elsősorban.
2.4. Felsőfokú iskolai végzettséget, oklevelet (egyetemi, főiskolai alap- és kiegészítő képzés)
adó tanulmányok támogatása a kötelező továbbképzés teljesítésén túl támogatandó.
3. A továbbképzés finanszírozása
3.1. A TÁMOP pályázatból a tanfolyam díja fedezhető. Az útiköltség a költségvetést terheli.
3.2. A továbbképzés ideje alatt a távol lévő dolgozó helyettesítése munkaköri
átcsoportosítással történik.
3.3. A munkakör betöltéséhez a kinevezéskor előírt végzettség megszerzése irányuló, illetve
főiskolai, egyetemi oklevelet adó képzés költségeihez részhozzájárulás adható (az éves
továbbképzési támogatás összegének ismeretében). Mértékét a beiskolázási tervben rögzítjük.
3.4. A továbbképzésen és a vizsgán való részvételen kívül munkaidő-kedvezmény nem illeti
meg a dolgozót.
4. A továbbképzés ütemezése
Név

2007.

2008.

2009.

Hegedűsné
B. Krisztina

Horváth
Tiborné

Kovács

2010.
Akkreditált
szakmai
továbbképzés a
Könyvtári
Intézetben
(60 óra)

2011.
2012. 2013.
Akkreditált
szakmai
továbbképzés a
Berzsenyi
Könyvtárban
(90 óra)
Akkreditált
szakmai
továbbképzés a
Könyvtári
Intézetben, ill.
a Berzsenyi
Könyvtárban
60 + 90 óra

Főiskolai könyvtáros diploma
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Erzsébet
Máthé
Andrea

(alapképzés)
Akkreditált
szakmai
továbbképzés
Savaria
Egyetemi
Központban
30 óra
Akkreditált
szakmai
továbbképzés a
Berzsenyi
Könyvtárban
2x30 óra

ECDL Select
bizonyítvány

Bedi
Beatrix

Mátrainé B.
Erika

Molnár
Piroska

ECDL Select
bizonyítvány

Akkreditált
szakmai
továbbképzés
a Könyvtári
Intézetben
120 óra
Akkreditált Akkreditált
szakmai
vezetői
tanfolyam továbbképzés a
a
Könyvtári
Könyvtári Intézetben
Intézetben: I-IV. modul
szakértői
120 óra
ismeretek
30 óra

Akkreditált
szakmai
továbbképzés a
Könyvtári
Intézetben
60 óra

5. Záró rendelkezések
5.1. A hétévenkénti továbbképzést az a dolgozó teljesíti, aki a támogatott tanfolyam részvételi
és vizsgakövetelményeinek eleget tesz. Az eredménytelen képzés költségeit a dolgozó köteles
megtéríteni.
5.2. A támogatott képzésen felül is részt vehetnek a szakalkalmazottak továbbképzésen - saját
költségükre.
5.3. A továbbképzési és a beiskolázási tervet, valamint annak módosítását valamennyi
szakalkalmazott kezdeményezheti, véleményezési jog a közalkalmazotti képviselőt illeti meg.
Szentgotthárd, 2011. február 7.
Molnár Piroska
könyvtárigazgató
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Előterjesztés
A Képviselő – testület 2011. február 23-i Képviselő-testületi ülésére
Tárgy: A Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!
A Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására legutóbb, a 2010.
december 16-i ülésén tett javaslatot a Társulási Tanács, amely javaslatokat a térség
önkormányzatai, így Szentgotthárd Város Önkormányzata is a 16/2011. számú képviselőtestületi határozatával jóváhagyott.
Időközben, 2010. december 30-án kihirdetésre került az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
szóló 2010. évi CLXXI. törvény, amely – többek között – módosította a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény (Szt.) néhány rendelkezését is. A
13.§ kimondja, hogy a Szt. 92.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) 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 rendeletben a következőket szükséges szabályozni:
 a személyes gondoskodás formáit,
 az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját,
 azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást
nyújtani,
 azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás,
 az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait,
 a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét,
 a fizetésre kötelezettek körét,
 a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait,
 az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással
összefüggő kérdéseket.

A hivatkozott 2010. évi CLXXI. törvény ezen rendelkezése 2011. január 01-jén lépett
hatályba.
A Társulási Tanács, mint fenntartó által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatások az alábbiak:
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szociális étkeztetés -> kizárólag Szentgotthárd város területén
nappali ellátás -> kizárólag Szentgotthárd város területén
házi segítségnyújtás –> kistérségi ellátási területtel
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás –> kistérségi ellátási területtel
támogató szolgáltatás –> kistérségi ellátási területtel
közösségi (pszichiátriai) ellátás –> kistérségi ellátási területtel
családsegítés –> kistérségi ellátási területtel
gyermekjóléti szolgáltatás –> kistérségi ellátási területtel

A Társulási Tanács a felsorolt szolgáltatásokról az általa fenntartott Városi Gondozási
Központ és Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmények útján gondoskodik.
A szolgáltatásokról valamint a hozzájuk kapcsolódó térítési díjakról a Társulási
Tanács, mint fenntartó – a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
szóló 2004. évi CVII. törvény alapján – rendeletet nem, csak határozatot hozhat. A
hivatkozott módosítás ugyanakkor előírja a rendeletalkotást, és erre egy, a
Társulási Tanácsban tag önkormányzatot kell kijelölni a Társulási
Megállapodásban. Az elmúlt évek gyakorlata alapján a Társulási Tanács, mint
fenntartó fogadta el az ezzel kapcsolatos határozatokat, majd a kistérség
önkormányzatai rendeletbe foglalták a kistérségi szintű szolgáltatásokra vonatkozó
pontjait.
Mivel az érintett szociális szolgáltatásokat szentgotthárdi alapítású, Szentgotthárdi
székhelyű intézmények végzik, így kézenfekvő és célszerű volna, ha a Társulási
Megállapodásban Szentgotthárd Város Önkormányzatát jelölné ki a Társulás
arra, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról és azok térítési díjairól
rendeletet alkosson. Indokolt továbbá amiatt is, hogy a Városi Gondozási Központ
olyan szolgáltatásokat is biztosít, amelyek kizárólag Szentgotthárd városában
vehetők igénybe. A Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya által
kiadott Tájékoztató is ezt a megoldást javasolta.
Mindezekre tekintettel a Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a legutóbbi, 2011.
január 31-i ülésén a 3/2011. számú határozatával azt javasolta a Társulást alkotó
települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy a Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását a következőképpen fogadják el:
„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 települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
1.§ (9) bekezdés b) pontja rendelkezik arról, hogy a társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú
kistérségi társulási megállapodás módosításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a
Társulási Megállapodás módosítását elfogadni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
A III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI / III/B. Ágazati feladatok / Szociális
feladatok egészüljön ki az alábbi ponttal:
„12.) 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.”
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök

Szentgotthárd, 2011. február 03.
Huszár Gábor
elnök
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2011. 02. 23-i ülésére
Tárgy: „Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2010-2012” program
végrehajtásáról, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által 2010. 2. félévben végzett
tevékenységről
Tisztelt Képviselő–testület!
1.) Előzmények:
Szentgotthárd Város rendelkezik idegenforgalmi koncepcióval, ami tartalmazza az
idegenforgalom területén felmerülő legfontosabb hosszú távon végzendő feladatainkat. Az
idegenforgalmi koncepció alapján fogadtuk el a 2010 – 2012-re vonatkozó Idegenforgalmi
Intézkedési Tervünket.
Ennek végrehajtásáról kell időről időre számot adnunk.
2.) A Pannon Kapu Kulturális Egyesület beszámolója kapcsán
A beszámoló hangsúlyos része a Pannon Kapu Kulturális Egyesület beszámolója, hiszen a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület egyik feladata ellátni az idegenforgalom szervezésével
kapcsolatos tevékenységek egy részét is. A jelen Beszámoló 1. számú mellékletében olvasható
ez az anyag. Átfogó képet ad az elmúlt fél évben történtekről. Véleményem szerint jól
mutatja, hogy az idegenforgalom szervezésében milyen nagy a szerepe a marketingnek, a
reklámnak, a turisztikai tárgyú kiállításokon való megjelenésnek. Jól mutatja, hogy mekkora
lehetőséget hordoz ez magában az idegenforgalom területén. A megjelenésre tehát
folyamatosan továbbra is szükség van – enélkül egyáltalán nem várható előrelépés az
idegenforgalomban. Azt is jól mutatja, hogy kell lennie városi szinten egy szervezetnek,
amelyen keresztül az idegenforgalmi piac minden kisebb szereplője előtt is kinyílhat ilyenkor
a világ és szóróanyagaival felhívhatja magára a figyelmet úgy is, hogy saját erejéből soha nem
juthatna el ilyen helyekre. Ez egy megőrzendő érték, az elmúlt 5-6 év Szentgotthárdon
létrehozott terméke.
A Beszámoló azt is mutatja, hogy milyen jelentősek a kezdődő gondok, amikor a látogató
központból kezdenek kifogyni az idegenforgalomban jól értékesíthető, keresett emléktárgyak,
más hasonló dolgok. Ezt a folyamatot is meg kell állítani a következő időszakban, amíg még
nem késő – nem szabadna abba a helyzetbe kerülnünk, hogy ismét mindent a nulla közeléből
kelljen kezdenünk.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a látogató központ pályázati forrásból valósult meg és az
Önkormányzatot 5 éves fenntartási kötelezettség terhel 2013-ig. A látogató központ vállalt
nyitva tartását és az ehhez szükséges személyi feltételeket (1 fő) folyamatosan biztosítani
szükséges.
3.) Ami az Idegenforgalmi Intézkedési Terv Pannon Kapu által nem érintett részeit illeti:
I. Komplexitás megteremtése: területi és kínálati szinten:
Az első pont vonatkozásában a legfontosabb a szentgotthárdi és őriszentpéteri kistérség
turisztikai szereplőivel való együttműködés. A már kialakított kapcsolatok ápolása, új
kapcsolatok kiépítése. A szomszédos kistérséggel, sőt a szomszédos Zala megyével való
együttműködésre jó példa, hogy városunk partnere a Városok Szövetsége – City Cooperation
projektnek.
Ez a projekt az Ausztria-Magyarország és Szlovénia-Ausztria Határon Átnyúló
Együttműködési Programokban (2007-2013) nyert el támogatást. Résztvevők: 8 osztrák, 9
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szlovén és 7 magyar város (Lenti, Letenye, Zalalövő, Őriszentpéter, Vasvár, Körmend,
Szentgotthárd). Időtartam: 2010-2012. Együttműködés területei, célok és rendezvények:
- polgármesterek találkozója, szakértői konferenciák, tapasztalatcserék, tanulmányutak
- közös projekt honlap és kiadványok, kisfilmek, várostérképek készült(n)ek,
- turisztikai információk gyűjtése és kínálat összefogása, turisztikai vásárokon való
közös megjelenés (UTAZÁS 2011. kiállításon)
- városakadémia képzés, gyermek élményvárosok koncepciójának kidolgozása, ifjúsági
programok
- minden városban minden évben 1 rendezvény a városok együttműködéséről: 2010-ben
a „Karácsonyváró kinn is, benn is” című rendezvény a projekt támogatásából valósult
meg.
Az Intézkedési Terv további pontjaival kapcsolatban elmondható, hogy habár az egységes
arculatra vonatkozó tervek (logók), ötletek kidolgozás megtörtént, az elmúlt félévben,
tárgyban előrelépés nem történt – tehát sajnos úgy tűnik, hogy nem használjuk a kitalált
arculatot, logókat.
A megtorpanás fő oka a pénzügyi fedezet hiánya. Az Egyesület beszámolójában is olvasható,
hogy az emléktárgyak hamarosan elfogynak a látogató központban, új termékek bevezetésére
nem került sor. A várost bemutató új kiadvány a fentiekben bemutatott Városok Szövetsége
projekt keretében készült csak, ennek több ezer példányát az Egyesület és az Önkormányzat
átvette és a látogató központban, turisztikai vásárokon terjeszti. Egyéb meglévő kiadványaink
még a CHIRON projekt során készültek, de ezek is hamarosan elfogynak.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a „Szentgotthárd Város
Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2010-2012” program végrehajtásáról, a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület által 2010. 2. félévben végzett tevékenységről” szóló beszámolót
elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: a közlésért. Fekete Tamás Irodavezető
Szentgotthárd 2011. február 15.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:
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9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 7.

BESZÁMOLÓ
„Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv
2010-2012” program végrehajtásáról,
a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által 2010. II.
félévben végzett tevékenységről
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BESZÁMOLÓ
„Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2010-2012” program végrehajtásáról,
a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által 2010. 2. félévben végzett tevékenységről

A látogatóközpont üzemelése, látogatottsága:
A Színház épületében működő Turisztikai Információs Központ szeptember 30-ig hétfőtőlpéntekig 9.00 - 17.00; szombaton 9.00 - 16.00; vasárnap 9.00-12.00 - ig állt az érdeklődők
rendelkezésére. Téli nyitva tartása: kedd - péntek: 9.00 - 16.00; szombat: 9.00 - 12.00.
A látogatóközpont üzemeltetését segítette, hogy közcélú munkavégzés keretében
foglalkoztathattunk munkatársat napi 8 órában, 2010. május 1-től - december 31-ig.
Általánosságban elmondható, hogy a nyári idegenforgalmi szezon lezárulását követően
lényegesen csökkent a látogatóközpontba betérő turisták száma, kivételt képeztek ez alól az
ünnepekhez kapcsolódó hosszú hétvégék. Különösen szembetűnő ez az adat december-januári
hónapokban.
Látogatók száma 2010. második félévében:

Egyéni látogatók
2010.
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Összesen

Belföldi
773
711
230
331
159
47
2251

Csoportos látogatók
Osztrák
367
290
265
310
80
15
1327

Szlovén
118
69
79
112
6
0
384

Egyéb
40
43
5
35
13
7
143

Belföldi
35
31
12
13
7
0
98

Osztrák
18
22
15
24
4
0
83

Szlovén
10
4
5
6
0
0
25

Egyéni látogatók
2010.07.01. - 2010.12.31.

Csoportos látogatók
2010.07.01. - 2010.12.31.

4105

207

Egyéb
0
0
0
1
0
0
1

A júliusi és augusztusi látogatói szám kiugróan magas aránya a Történelmi Napok és az
augusztus 20-a miatt érzékelhető.
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2010. 2. félévében az alábbi vásárokon kiállításokon vettünk részt a város
képviseletében:
Inform Familienmesse- Ausztria, Oberwart- Messezentrum
Augusztus 27-31.
Burgenland legnagyobb családi vására. Ez egy átfogó vásár, ahol több ágazat kínálata
mutatkozik be egyszerre. Az egészség, fitness, szépség, wellness, divat, elektronika, autó,
belső építészet, turizmus, mezőgazdaság, művészetek, kultúra stb. egy helyen, egy időben.
A kiállításon a St.Gotthard Spa and Wellness termálpark képviselte városunkat és
turisztikai értékeit. Burgenland közelsége, és az osztrákok wellness, fitness iránti
elkötelezettsége miatt fontosnak tartjuk, hogy a szentgotthárdi kínálat is megjelent a vásáron.
A fürdő szolgáltatásai mellett a város és térsége szállásadóinak, vendéglátóinak
szóróanyagai, valamint minden turisztikai szempontból fontos látnivaló, természeti
értékek, épített örökségek is bemutatkoztak a szentgotthárdi standon. A burgenlandi
osztrákok rendszeres vendégek a fürdőben, így számukra inkább az aktualitások voltak
fontosak, illetve a kiegészítő lehetőségek. A Kilátó itt is népszerű volt.
Összegzés:
Mivel a közvetlen szomszédunkban található Burgenland vendégköre potenciális, visszatérő
vendégek a fürdőben, és ők veszik leginkább igénybe gyalogos és kerékpáros
túraútvonalainkat, ezért rendkívül fontos, hogy a Burgenland legnagyobb és legátfogóbb
vásárán megjelenhessen minden évben a Szentgotthárdi Kistérség kínálata.
Főszezon Kiállítás 2010- Budapest, Westend City Center Millennium Tetőkert
Szeptember 17-19.
Belföldi Turisztikai Kiállítás és Szállásbörze, melynek szlogenje: „Falu a város felett”.
2007 óta a belföldi turisztikai kínálatot felvonultató kiállítás (korábban ilyen nem volt).
Elsőként az elő és utószezon ajánlataira összpontosít, az ún. „üresjáratok” jelentőségére hívja
fel a figyelmet, ugyanis az elő- és utószezon forgalma értelemszerűen mindig jóval kisebb a
főszezonéhoz képest. E kiállítás azonban pontosan az elő- és utószezon kínálatát ismerteti az
érdeklődő turistákkal, és arra ösztönzi az idegenforgalomban tevékenykedőket, hogy ezen
időszakokra külön csomagajánlatokat, speciális kínálatot, akciós ajánlatokat alakítsanak ki,
melyet a Főszezon Kiállításon ismerhet meg a turista. A kiállítás alapvető hitvallása, hogy a
szezon után is lehet főszezon. A cél tehát a szezonszéthúzás. Erre ösztönzi a szálláshelyeket,
fürdőket, vendéglátókat stb. A szervező, G-mentor Reklámszervezői és Kiadói Kft. a szokásos
standok helyett faházikókat biztosít a kiállítók számára, hogy a hazai, vidéki kínálat
autentikusságát hangsúlyozza. Éppen ezért az elegáns szállodák, élményfürdők mellett
tökéletesen megfér a kisebb szállásadók, vendéglátók kínálata is.
A kiállításon a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a St.Gotthard Spa and Wellness
termálpark közös standon jelent meg immár negyedik alkalommal.
A Főszezon Kiállítást a szállásadók és vendéglátók, csak úgy, mint a Nemzetközi Utazási
Kiállítást, jól ismerik. Minden évben az erre az alkalomra összeállított akciós ajánlataikat,
speciális csomagjaikat stb. tartalmazó szóróanyagaikkal képviseljük őket. Természetesen a
2010-es évben is így volt ez. A kistérségi települések turisztikai attrakciót bemutató
prospektusokkal is megjelentünk a belföldi turizmus legmeghatározóbb fórumán.
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A kiállítás alapvető célközönsége a belföldi turizmust kedvelők. A 2010-es Főszezon
látogatóinak száma meghaladta a 20 000 főt.
Standunk a faházikóhoz tökéletesen illeszkedő dekorációs elemeivel igyekszünk évről-évre
attraktívvá tenni a Szentgotthárdi Térség kínálatát. A dekoráció természetesen 2010-ben is az
ősz hangulatát idézte, térségünkre jellemző specifikumokat felvonultatva. pl.: tökmag,
tökmagolaj, jellegzetes őrségi fazekak, szőttesek. stb.)
A Szentgotthárdi és Őriszentpéteri Kistérség turisztikai szempontból releváns látnivalóit,
programjait stb. bemutató Kilátó címet viselő kiadvány ezen a kiállításon is egyedülálló volt.
Egyetlen hazai régió, térség sem jelent meg ehhez hasonló kiadvánnyal.
A Kaland és Játék szintén népszerű volt, hiszen Eger után Szentgotthárd a második olyan
hazai település, ahol elérhető a Private Moon Studios Kft. által kifejlesztett kivételes
interaktív városnézési programcsomag.
Szentgotthárd és a környező települések iránt érdeklődők jelentős többsége már kiválóan
ismerte a belföldi kínálat palettáján városunkat és a kistérséget. Többségük, kb. 40 %
visszatérő vendég, már több ízben járt Szentgotthárdon és a környéken. Ezen visszatérő
vendégek, kimondottan az alpesi klíma, a dombos, erdős területek, a vend-vidék szerelmesei,
a tökmagolaj, a hajdina, a kecskesajt rajongói. Jól ismerik és szeretik a termálfürdőt.
Fontosnak tartják a vendégszeretetet, amivel kapcsolatosan csak jó tapasztalatokkal
rendelkeznek. A standnál az újdonságok iránt, új ajánlatok iránt érdeklődtek.
A látogatók másik hányada, kb. 55 % szintén ismerte, olvasott vagy hallott Szentgotthárdról,
de ők még nem jártak ezen a vidéken, viszont elmondásuk szerint, soron következő úti céljuk
Szentgotthárd. Nekik részletes tájékoztatást adtunk a térség történetéről, látnivalóiról, az
elérhető szolgáltatásokról, a kínálkozó lehetőségekről. A Főszezon kiállítás közönségének
elhanyagolható azon rétege, mintegy 5 %, akik egyáltalán nem hallottak a térségről. Őket is
részletekbe menően informáltunk az itt megtalálható lehetőségekről.
A Főszezon Kiállításon minden alkalommal igyekszünk szakmai kapcsolatokat építeni. Az
idei évben is lehetőség nyílt szakmai lapok, pl.: Turizmus Trend képviselőivel, vezetőivel
tárgyalni a város és térsége, a fürdő marketingeléséről. A Sanoma Lapkiadó képviselőjével is
megegyeztünk az esetleges hirdetésről.
Mivel a szervező, G-mentor Reklámszervezői és Kiadói Kft. ügyvezető igazgatójával is jó
kapcsolatot ápolunk már évek óta, ezért standunk idén is frekventált helyet kapott a
kiállításon. Naponta 200-300 látogató érdeklődött Szentgotthárd iránt. Ez a szám
értelemszerűen azért alacsonyabb a Nemzetközi Utazás Kiállításon felmért adatokhoz képest,
mert a két kiállítás jellege eltérő, más a célközönség is, illetve a Főszezon Kiállítás egy sokkal
kisebb dimenziókban megrendezett fórum.
Összegzés:
A Főszezon Kiállításon való megjelenés elengedhetetlen, hiszen ez az egyetlen átfogó, hazai
turisztikai fórum. Itt mindenképpen elérhetőek a belföldi turisztikai ajánlatokra vadászók
közönsége. Tapasztalataink szerint sok olyan turista érkezik a városba évről-évre, akik a
Főszezon Kiállításon találkoztak a térséggel és kínálatával. Ezek többsége rendszerint
visszatérő vendég lett/lesz. A három napos kiállítás során naponta 200-300 fő érdeklődött
standunknál látnivalókról, programokról, specifikumokról, szállás- és vendéglátóhelyekről.
Itt is meg kell említeni a „hírvivőket”, akik a kiállításon szerzett információikat megosztják
másokkal is, valamint, ha felkeltettük érdeklődésüket, és ellátogattak térségünkbe, az itt
szerzett tapasztalataikat is megosztják ismerőseikkel, rokonaikkal… Ezek további vendégeket
vonzanak be a Szentgotthárdi Kistérségbe.
Meg kell jegyezni azt is, hogy a soron következő Főszezon Kiállítás a városközpontban kap
majd helyet. A tervek szerint az új helyszín a Vörösmarty-tér lesz, ahol sokkal nagyobb
méretekben és még frekventáltabb helyen kerül megrendezésre, így a szervezők elképzelései
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szerint nagyobb vendégszámra számíthatunk, ezáltal kiszélesedik a Szentgotthárdi Kistérség
célközönsége is, ezért még fontosabb, hogy a következő évben is jelen legyen Szentgotthárd
és térsége a Főszezon 2011. Belföldi Turisztikai Kiállításon.
Grazer Herbstmesse (Graz-i Őszi Vásár)- Ausztria, Graz-Messezentrum
Szeptember 25-október 3.
Dél-Ausztria legnagyobb közönségvására a tradicionális grazi őszi vásár. 15 nemzet 450
kiállítója vett részt az idei vásáron, köztük idén először a St.Gotthard Spa and Wellness
termálpark a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel közösen.
A grazi őszi vásár egy átfogó vásár, amely több gazdasági ágazat számára nyújt bemutatkozási
lehetőséget. Mindez azért előnyös, mert egy osztrák család, házaspár kortól függetlenül egy
helyen, egy időben talál meg mindent, amire szüksége lehet. Az egyes részlegek tematikus
rendszer szerint kerültek felépítésre. A lakásberendezés, a háztartáshoz kapcsolódó, a
szórakozással, kikapcsolódással, egészség és wellness-szel kapcsolatos legfrissebb kínálat jól
elkülönült egymástól, mégis egy térben megtalálható volt minden. Standunk a wellness,
fitness részlegen kapott helyet. Idén először mutatkozhattunk be a vásáron, amely a fürdő
marketingcélokat megvalósító pályázatából került finanszírozásra. A fürdő és a Gotth’art
Hotel szolgáltatásai mellett a Szentgotthárdi Kistérség szállásadói, vendéglátói valamint
egyéb turisztikai attrakcióit bemutató szóróanyagokat is felvonultattuk.
A vásári statisztikai szerint kereken 120 000 látogató volt a Messezentrum-ban a 9 nap alatt.
Tapasztalataink azt igazolják, hogy a graz-iak jól ismerik a szentgotthárdi fürdőt. Ez annak is
köszönhető, hogy a steiermarki médiában folyamatosan hirdet a fürdő, továbbá a látogatók
elmondásai alapján, rendkívül kedvelik is a mediterrán hangulatú termálpark szolgáltatásait. A
legtöbben tehát a fürdő iránt érdeklődtek, ők mind visszatérő vendégek, első sorban az
újdonságok, aktuális, friss csomagajánlatok érdekelték őket. Az érdeklődők között voltak
olyanok is, akik már hallottak a fürdőről, és már tervezték, hogy ellátogatnak Szentgotthárdra.
Ők megerősítést kértek a korábban szerzett információikhoz. Népszerű volt a fürdő vásárra
készített kedvezményes ajánlata is. Két fő részére 25 %-os kuponokat adtunk minden
érdeklődőnek. A fürdővezetés tapasztalatai szerint a graz-iak mindig is potenciális
vendégeknek számítottak a fürdőben. Ezért is volt különösen fontos, hogy Szentgotthárd
turisztikai kínálata bemutatkozhasson a Herbstmess-én. Naponta több százan fordultak meg
standunknál, akiket kimerítően tájékoztattuk a turisztika kínálta lehetőségeinkről. A
szilveszteri ajánlatok iránt mutatkozott nagy kereslet, viszont itt is meg kell jegyezni, hogy a
hotel sajnos nem lesz nyitva az ünnepek alatt, így nekik csupán a fürdő tematikus programjait
tudtuk ajánlani az ünnepi időszakra.
Összegzés:
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a graz-i vendégkör nagy potenciált jelent a fürdő számára.
Őket az egyéb turisztikai attrakciókkal is megismertettük. A Kilátó című turisztikai
kiadvány ez esetben is jelentős értékkel bírt, hiszen a graz-i vásárban sem volt a
szentgotthárdin kívül ilyen részletes turisztikai kiadvány. A látogatószám elvárásainkat
felülmúlta. Tömött sorokban álltak az érdeklődők a standunknál. Itt is alkalmaztuk az
„unplanned purchase” elvét, mivel a látogatók első sorban a fürdő iránt érdeklődtek, ennek
ellenére minden turisztikai szempontból releváns lehetőségről informáltuk őket,
valamint ehhez kapcsolódóan szóróanyagokkal láttuk el őket. A kiállítás tehát első sorban
a fürdőnek hoz majd közvetett módon profitot, de ha már eljönnek, tudni fogják, hogy mit
érdemes megnézni, hova érdemes ellátogatni, hol érdemes étkezni, megszállni stb. a
Szentgotthárdi és Őriszentpéteri Kistérségben. Összegezve tehát, ha már a fürdő miatt
eljönnek Szentgotthárdra, akkor szállást is foglalnak, és várakozásaink szerint körbe is járnak
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a kistérségben, és egyéb turizmushoz köthető szolgáltatásokat is igénybe vesznek. Tudjuk azt
is, hogy a wellness, fitness az osztrákok hétköznapjainak szerves része, ezért is fontos elérni
őket, és elcsábítani a szomszédos Magyarországra, Szentgotthárdra. Fontos lenne tehát, hogy
ezután minden évben megjelenjünk friss ajánlatokkal a graz-i őszi vásárban.
Spa and Wellness 2010. Egészség, Turizmus és Életmód Kiállítás- Budapest, HungExpo
November 12-14.
A Spa és Wellness kiállítás programjainak segítségével testközelből nyílik lehetőség az egyes
újdonságok, termékek megismerésére. A 2010-es év kiemelt témája a diéta üzenete volt,
benne a mértékletesség, a testünkre való odafigyelés, a helyes étkezés és az egészség…
mindez Béres Alexandra fittness világbajnok és szakértő ajánlásával.
Legyünk szépek és egészségesek!
A tradicionális Spa and Wellness Kiállításon idén első ízben mutatkozott be Szentgotthárd és
térsége. A St.Gotthard Spa and Wellness termálpark marketingcélokat megvalósító
pályázatának köszönhetően juthattunk el Magyarország legrangosabb wellness kiállítására. A
Pannon Kapu Kulturális Egyesület a termálpark standján vonultatta fel a Szentgotthárdi
Kistérség szállásadóit, vendéglátóit, valamint turisztikai attrakcióit, az épített örökségeket és
természeti értékeket egyaránt. A Kilátó nevű turisztikai kiadványt is megjelentettük a
kiállításon. A Kaland és Játék interaktív városnézési programcsomagot is reklámoztuk,
melynek, mint, minden kiállításon és vásáron, a Spa and Wellness-en is nagy sikere volt. A
Kilátó pedig szintén egyedülállóként egy kiadványban, három nyelven bemutatva a térség
látnivalóit, településtörténetét, rendezvényeit, kerékpáros és gyalogos túraútvonalakat
ábrázoló térképpel, hatalmas vonzerővel bírt az érdeklődők körében, mivel más térségnek,
régiónak nincs ilyen átfogó, minden részletre kitérő, és minden igénynek megfelelni igyekvő
kiadványa. A tematikus kiállítás első sorban a hazai gyógy-, termál- és élményfürdőket, a
hozzájuk kapcsolódó hoteleket igyekszik felvonultatni a wellness, egészséges életmód iránt
érdeklődőknek. Standunk e tekintetben jóval összefogóbb képet alkotott, hiszen egy kalap
alatt nemcsak a fürdő és Gotth’art Hotel szolgáltatásait, hanem városunk minden turizmussal
kapcsolatos szolgáltatóját, látnivalóit igyekeztünk bemutatni. Így az ide látogató wellnesselőknek kiegészítő programokat is ajánlottunk. A Kiállítás előtt arra ösztönöztük a
szállásadókat, vendéglátókat, hogy olyan csomagajánlatokat, kedvezményes csomagokat
állítsanak össze, melyek a kiállítás jellegéhez kimondottan jó ajánlatként
kapcsolódhatnak. Tapasztalataink szerint az érdeklődők első sorban e csomagajánlatok iránt
érdeklődtek. Standunkat naponta 300-400 látogató kereste fel. 90 % a fürdő szolgáltatásairól
érdeklődött, mintegy 70-80 % a fürdő és a hozzátartozó hotel közös ajánlatairól,
szolgáltatásairól is informálódtak. Ezen felül kivétel nélkül minden érdeklődőnek kimerítő
tájékoztatást adtunk a térség egyéb turisztikai kínálatáról. Minden érdeklődő megkapta a
Kilátót, a Chiron-projekt támogatási forrásából elkészült városi kiadványokat, a Turisztikai
Látogató Központ elérhetőségeit és szolgáltatásait felvonultató képeslapot, valamint a Kaland
és Játék tájékoztató prospektusát. Minden látogató tájékoztatást kapott a Pannon Kapu
kulturális Egyesület állandó, a városmarketing szerves elemként meghatározható
rendezvényeiről, pl.: a Szentgotthárdi Történelmi Napokról, a Városházi Estékről stb. Az
érdeklődők mintegy 20 %-a a fürdőről kért tájékoztatást, de lehetséges szálláshelyként nem a
Gotth’art Hotelt nevezték meg, hanem kisebb panziók, falusias jellegű szálláshelyek iránt
érdeklődtek. Kb. 40 % karácsonyi és szilveszteri ajánlatok iránt is érdeklődött. A fürdő
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tematikus programjait, a szállás- és vendéglátóhelyek ünnepi kínálatát, valamint a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület téli rendezvényeit ajánlottuk nekik. Itt meg kell jegyezni, hogy
problémásnak tartjuk, hogy a Gotth’art Hotel karácsony és Szilveszter idején zárva tart. A
kiállításon tapasztaltak szerint, rengetegen vették volna igénybe az ünnepek alatt a szálloda
szolgáltatásait. Standunk Hungexpo legnagyobb „A” pavilonjában kapott helyet frekventált
helyen, olyan fürdőóriások társaságában, mint pl.: a budapesti Ramada. A Spa and Wellness
fentebb említett tematikus társkiállításai, háziasszonya és egyéb rendezvényei még vonzóbbá
tették a rendezvényt, és még szélesebb vendégkört szólított meg. Ezáltal nyílt lehetőségünk az
ún. „unplanned purchase” elve alapján további olyan látogatókat megszólítani a kiállításon,
akik eredendően nem a turisztikai kínálatok miatt tértek be a kiállításra, de ha már ott voltak,
tettek egy sétát a pavilonok között. Feltételezéseink szerint ezek kb. 10 %-át értük el ily
módon. A kiállításon kapcsolatteremtésre is nyílt lehetőség. Több olyan szolgáltatóval is
ismeretséget kötöttünk, akik ingyenes/térítéses rendszerben tematikus fórumokon, sajtóban
hirdetéssel, reklámozással, lapkiadással stb. foglalkoznak, vagy a turisztikai tevékenységhez
kapcsolódóan egyéb szolgáltatást nyújtanak. Ezen lehetőségekről mindig tájékozatjuk a
szállásadókat, vendéglátókat. A névjegykártyákat, a szolgáltatással kapcsolatos anyagokat,
prospektusokat pedig minden körülmények között archiváljuk a későbbiekre való tekintettel.
Összegzés:
A Spa and Wellness kiállítás első ízben pozitív benyomással bírt, hiszen ez az egyetlen olyan
nagy volumenű hazai fórum, ahol wellbeing szemléletet szem előtt tartók elérhetők. A
standunknál érdeklődőknek minden a térségünkben található turisztikai szempontból releváns
lehetőségről is tájékoztattuk az érdeklődőket, így további igényeket generáltunk bennük.
Tapasztalataink szerint, feltehetően az érdeklődők döntő többsége el fog látogatni
térségünkbe. A standunkat felkeresők 90 %-a már ismerte, hallott a St.Gotthard Spa and
Wellness termálparkról, volt, aki már járt is a fürdőben. A legtöbben a fürdő és a Gotth’art
Hotel közös kínálata iránt érdeklődtek. Volt, aki rögtön szobát foglalt volna, ha tehette volna.
Leginkább a mediterrán jelleg volt az, ami megérintette és kimondottan felkeltette a rutinos
wellness-elők érdeklődését. Összességében az a tapasztalatunk, hogy a Spa and Wellness
Kiállításon ezentúl minden évben meg kell jeleníteni a szentgotthárdi és környékbeli
kínálatot, hiszen rendkívül fontos, hogy a szentgotthárdi fürdő és a hozzá tartozó hotel
valamint a térség turisztikai kínálata megjelenjen Magyarország legnívósabb fürdői,
gyógycentrumai, élményparkjai és az ehhez kapcsolódó szállodák között, hiszen a wellnessturizmusnak egyre nagyobb keletje van hazánkban is, és még csábítóbb a fürdőnk és
szálláskínálatunk, ha a legnagyobb nevek között ott a miénk is.
Szerencsehozó Négylevelű Lóhere projekt
Szentgotthárd városa a Vas Megyei Közgyűlés elnökének ajánlásával partnere lett az Európai
Bizottság támogatásával és társfinanszírozásával megvalósuló, most induló Szerencsehozó
Négylevelű Lóhere projektnek. A programban öt ország vesz részt: Magyarország, Szlovénia,
Ausztria, Horvátország és Bosznia-Hercegovina. A projektet az Európai Régiók Intézete
(IRE) vezeti.
Az első projekt koordinációs ülésre szeptember 1-jén, került sor Jennersdorfban, ahol
városunkat Szalainé Kiss Edina, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke képviselte.
A program célja, hogy közelebb hozza a polgárokhoz az Európai Unió céljait és előnyeit,
valamint lehetőséget teremtsen arra is, hogy elmondhassák véleményüket és álláspontjukat az
Európai Unióról.
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A projektnek négy fő eleme van:
1. A régiók és városok polgárainak kölcsönös megismerése a résztvevő országok területén.
2. Regionális és helyi szintű vélemények és tapasztalatok megvitatása a három EU
tagországban.
3. Teret adni a várományos Horvátország és a lehetséges várományos Bosznia-Hercegovina
EU csatlakozással kapcsolatos várakozásainak és félelmeinek kifejezésére.
4. A három tagország régióinak és polgárainak aggodalmai és elvárásai a csatlakozás előtt álló
két országgal szemben.
A projekt tervezett időtartama 15 hónap, 2010. szeptember 1-jétől 2011. november 30-ig.
A rendezvénysorozat az alábbi eseményeket foglalja magában:
- Hat Regionális Európa Kávéház (Café d’Europe Regional) Európa érzelmi és kulturális
sokszínűsége jegyében.
- Projektelem diákoknak: Az én hazám – A te hazád.
- Európa Nap 2011. május 9-én. Téma: Regionális önazonosság az egységes Európában.
- Utazó kiállítás elkészítése Regionális kultúra = Európai kultúra címmel a projektben
résztvevő régiókból érkező festményekből.
- Két szakértői konferencia: Tapasztalatok az Európai Unióban és Várakozások az Európai
Unióval szemben címmel.
- Ökomenikus Európai Békezarándoklat

Egyéb tevékenységek:
Bizományosi szerződések keretében a Kilátó kiadványt és a Kaland & Játékot több
helyszínen lehetett megvásárolni.
Kaland és Játék 2010. évi eladása
A Turisztikai Információs Központban 2010. május 20 – 2010. december 31. között 2.500,Ft-ért értékesített példányszám: 15 db.
Bizományba a következő szállásadóknak, vendéglátóegységeknek adtunk ki az interaktív
játékból:
Resi Kft. (Zsida Termál Panzió): 5 db
Hallo Pizza Vendéglátó Kft.(Átrium Hotel) : 4 db
Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága: 10 db
Körmendi Kulturális Központ: 20 db
Apát Hotel: 5 db
Porabje Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Hotel Lipa).: 10 db
Bizományos értékesítés összesen: 13 db.
Protokoll vendégek számára átadott mennyiség: 3 db.
Kilátó 2010. évi eladása:
A Turisztikai Információs Központban 2010. május 20 – 2010. december 31. között 250,- Ftért értékesített példányszám: példányszám: 374 db.
Bizományba a következő szállásadóknak, vendéglátóegységeknek adtunk ki a
programajánlóból:
Resi Kft. (Zsida Termál Panzió): 50 db
Hallo Pizza Vendéglátó Kft.(Átrium Hotel) : 20 db
Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága: 10 db
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Körmendi Kulturális Központ: 100 db
Apát Hotel: 40 db
Porabje Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Hotel Lipa).: 50 db
Bizományos értékesítés összesen: 95 db.
Vásári/ kiállítási ingyenes terjesztés: 1100 db.
Gotthárd kártya - csak szentgotthárdiak váltották ki a számukra ingyenes, kedvezményekre
jogosító kártyát. A turisták számára lehetőségként biztosított kártyákat nem keresték - nem
vásárolták.
Sajnos el kell mondani, hogy a látogatóközpont kínálata megcsappant az elmúlt évben,
beszerzések nem történtek - elfogytak a térképek, képeslapok. Hiányként érzékeltük a
kimondottan szentgotthárdi vonatkozású kerámia emléktárgyakat. Ezek beszerzésére,
pótlására 2011-ben sort kell keríteni.
Szentgotthárd, 2011. február 14.

Károly Andrea
munkaszervezetvezető-helyettes
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E LŐ T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésére
Tárgy: Településrészi önkormányzatok vezetőinek megválasztása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 28. § (1) bekezdése kimondja, hogy
a képviselő-testület – szervezeti és működési szabályzatában – településrészi önkormányzatot
hozhat létre települési képviselőkből, más választópolgárokból. A településrészi
önkormányzati testület vezetője települési képviselő.
Ennek megfelelően a legutóbbi ülésünkön felülvizsgált és módosított Szentgotthárd Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995.
(III. 30.) önkormányzati rendeletünk (a továbbiakban: SZMSZ) 14. § (1) bekezdése a
településrészi vagy más néven városrészi önkormányzatokról az alábbiak szerint rendelkezik:
„(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának közigazgatási területén városrészi
önkormányzatok működnek. A városrészi önkormányzatok elnevezése a következő:
a) Jakabháza Városrészi Önkormányzata,
b) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata,
c) Farkasfa Városrészi Önkormányzata,
d) Zsida - Zsidahegy Városrészi Önkormányzata,
e) Rábakethely Városrészi Önkormányzata,
f) Rábafüzes Városrészi Önkormányzata,
g) Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata.”
Ha alpolgármester urat nem számoljuk bele – márpedig alpolgármesteri funkciója miatt nem
teszem – éppen hét települési képviselőnk van, azaz mindegyiküknek fel kell vállalnia egy
településrészt.
A városrészi önkormányzat vezetőjét a polgármester javaslatára a Képviselő-testület választja
meg. Az SZMSZ értelmében a városrészi önkormányzatok vezetőjévé a polgármesternek
elsősorban azt a települési képviselőt kell jelölnie, aki a városrészi önkormányzat
megalakításakor az adott városrészben lakik. Ez alapján (a polgármester és az alpolgármester
nélkül):
Rábakethely városrészen: Dr. Haragh László,
Rábatótfalu városrészen: Virányi Balázs.
Zsida-Zsidahegy városrészen: Vadász József.
Mivel Jakabházán, Máriaújfaluban, Farkasfán és Rábafüzesen (alpolgármester urat nem
számítva) nem lakik olyan képviselő, aki a jogszabály alapján az adott településrész
részönkormányzatának vezetője lehet, SZMSZ-ünk szerint ezen településrészeken elsősorban
azt a képviselőt kell jelölni, aki a városrészen a legtöbb szavazatot kapta.
Az egyes településrészek eredményei a kapott szavazatok sorrendjében (mindenhol
vastagon jelölve azt a képviselőt, aki SZMSZ-ünk értelmében elsősorban az adott
településrészi önkormányzat vezetője lehet):
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Farkasfa: Dömötör Sándor, Labritz Béla, Virányi Balázs, Dr. Reisinger Richárd, Vadász
József, Dr. Haragh László, Kardosné Kovács Márta Mária, Sütő Ferenc;
Jakabháza: Dr. Reisinger Richárd, Labritz Béla, Kardosné Kovács Márta Mária, Vadász
József, Virányi Balázs, (Dr. Haragh László, Sütő Ferenc ugyanannyi szavazattal),
Dömötör Sándor
Máriaújfalu: Dr. Reisinger Richárd, Dr. Haragh László, Labritz Béla, Sütő Ferenc, Dömötör
Sándor, Vadász József, Kardosné Kovács Márta Mária, Virányi Balázs;
Rábafüzes: Dr. Reisinger Richárd, Labritz Béla, Dr. Haragh László, (Dömötör Sándor,
Vadász József, Virányi Balázs ugyanannyi szavazattal), Sütő Ferenc, Kardosné
Kovács Márta Mária;
Rábakethely: Dr. Reisinger Richárd, Virányi Balázs, Dr. Haragh László, Labritz Béla,
Kardosné Kovács Márta Mária, Sütő Ferenc, Dömötör Sándor, Vadász József;
Rábatótfalu: Virányi Balázs, Dr. Reisinger Richárd, Labritz Béla, (Kardosné Kovács Márta
Mária, Sütő Ferenc ugyanannyi szavazattal), Dr. Haragh László, Vadász József,
Dömötör Sándor;
Zsida-Zsidahegy: Vadász József, Dr. Reisinger Richárd, Virányi Balázs, Kardosné Kovács
Márta Mária, Labritz Béla, Dömötör Sándor, Sütő Ferenc, Dr. Haragh László;
Láthatjuk, hogy alpolgármester úr eredményeit nem számítva és a településrészeken lakó
képviselőknek az adott városrészhez rendelését követően Labritz Béla képviselő úr három
településrészen is (az előbb említett személyeket nem számítva) a legtöbb szavazatot kapta,
így SZMSZ-ünk szabályozása szerint elsősorban neki van joga megválasztani, hogy a három
közül melyik településrészen fogadja el a jelölést.
Amennyiben Labritz képviselő úr az előző ciklushoz hasonlóan továbbra is Jakabházát
képviselné, úgy Sütő Ferenc képviselő úr választhatna, hogy Máriaújfalu vagy Rábafüzes
Városrészi Önkormányzatának vezetői tisztjét töltse be. Így az ő döntésén múlna az is, hogy
Kardosné Kovács Márta képviselő asszony e két városrész közül melyiknél lesz
részönkormányzat vezető.
Amennyiben azonban Labritz képviselő úr valamiért nem Jakabházát választja, úgy Kardosné
Kovács Márta képviselő asszony lenne Jakabháza Városrészi Önkormányzata vezetője, Sütő
Ferenc képviselő úr pedig Labritz Béla választásától függően Rábafüzesé vagy Máriaújfalué.
Hogy a leendő városrészi vezetőknek mi lesz a feladatuk, arra az SZMSZ-ünk adja meg a
választ. Eszerint a vezető folyamatos kapcsolatot tart a városrészi önkormányzattal, szükség
szerint, de legalább évente négy alkalommal városrészi önkormányzati ülést hív össze, évente
a decemberi ülésen írásban beszámol a képviselő-testületnek a városrészi önkormányzat évi
munkájáról, kivéve a helyhatósági választások évét, amikor a választást megelőző utolsó
ülésen kerül erre sor.
A városrészi önkormányzat a vezetőjén kívül további 2-4, a városrészben állandó lakcímmel
rendelkező, ténylegesen ott lakó tagból áll. A városrészi önkormányzat tagjait a településrész
lakossága lakossági fórumon választja meg a helyi önkormányzati választásokat követő hat
hónapon belül. Ehhez tehát városrészi gyűlést kell összehívni 2011. április 3-ig. A városrészi
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önkormányzat tagjaira a városrészi önkormányzat vezetője tesz javaslatot, de javaslattételi
joga van a lakossági fórumon megjelent városrészben lakó választópolgároknak is. A kötöttség
SZMSZ-ünk értelmében annyi, hogy városrészi önkormányzati tag nem lehet települési
képviselő, polgármester, alpolgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, állandó
bizottság külső tagja.
Végül tájékoztatom a leendő városrészi vezetőket, hogy a képviselő településrészi
önkormányzati vezetői megbízatása megszűnik képviselői mandátuma megszűnésével, a
képviselő-testületi tagsága megtartása melletti lemondással és annak a testület általi
elfogadásával, a Képviselő-testület bármely tagjának kezdeményezésére történő testület általi
visszahívással illetve képviselői újraválasztása esetén az új városrészi önkormányzati vezető
megválasztásával.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a fent javasolt településrészi önkormányzati vezetők
megválasztását!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrészi önkormányzatok
vezetőinek az alábbi képviselőket választja meg:
Farkasfa Városrészi Önkormányzata: Dömötör Sándor
Jakabháza Városrészi Önkormányzata: …
Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata: …
Rábafüzes Városrészi Önkormányzata: …
Rábakethely Városrészi Önkormányzata: Dr. Haragh László
Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata: Virányi Balázs
Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata: Vadász József
Határidő közlésre: azonnal
Felelős: Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző
Szentgotthárd, 2011. február 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. február 23.-i ülésére
Tárgy: Az elektronikus vállalkozói ügyintézés ellenőrzéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi ellenőrzési terve
alapján „Az elektronikus vállalkozói ügyintézés ellenőrzéséről” című ellenőrzés
lefolytatásra került. Az ellenőrzés célja volt, hogy átfogó képet kapjunk az a szentgotthárdi
Polgármesteri Hivatalban lefolytatott elektronikus vállalkozói ügyintézés menetéről, feltárni
az esetleges hiányosságokat, javaslatot tenni a munkavégzés továbbfejlesztéséhez.
Az ellenőrzés átfogó és sok mindenre kiterjedő volt, hiányosságot nem tapasztalt az
ellenőrzés.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az elektronikus vállalkozói
ügyintézés ellenőrzéséről megnevezésű ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a közlésre azonnal,
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2011 február 14.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Jelentés
Az ellenőrzés során az elektronikus vállalkozói ügyintézést vizsgáltuk. Az elektronikus
ügyintézés 2010. évben kezdődött, ezért is került ellenőrzés alá. Az ellenőrzés során először a
jogszabályi hátteret vizsgáljuk majd azt, hogy az eljárás során hogyan tartották be a
jogszabályi előírásokat, majd a hivatalban előforduló eseteket vizsgáljuk meg. Az ellenőrzés
során kitérünk arra is, hogy a vállalkozók részére helyben mekkora nehézségek okozott az
átállás.
A jogszabályi háttér vizsgálatakor a 66/2009. (XII.17.) IRM rendeletet, a 2009. évi LX.
törvény az elektronikus szolgáltatásról, valamint a 2009. évi CXV törvényt az egyéni
vállalkozóról és egyéni cégről vettük figyelembe.
1, A jogszabályi háttér vizsgálata:
66/2009. (XII.17.) IRM rendelet Az egyéni vállalkozói igazolványról
8.§
Az igazolvány kiállítására és kiadására irányuló eljárás során, amennyiben az ügyfél
a kérelmet személyesen nyújtja be, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben
eljáró hatóság a vállalkozó kérelmét közvetlenül rögzíti az egyéni vállalkozói
nyilvántartásban.
9.§
„Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították. Pótlás esetében
a kérelmet személyesen nyújtja be, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos változás
bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kell benyújtani…”

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
4.§. „(2) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton
ügyfélkapun keresztül, vagy az 5.§(2) bekezdés szerint személyesen kezdeményezhető.
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(3) Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének és megszüntetésének
bejelentésével, valamint a változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetők.”
5.§. „(1) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló
szándékról a természetes személy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben
eljáró, országos illetékességű hatósághoz e törvény rendelkezéseinek megfelelően bejelentést
nyújtson be.
(2) A hatóság minden, a bejelentést személyesen kezdeményező és ügyfélkapuval még
nem rendelkező ügyfél számára ingyenes ügyfélkaput hoz létre.
(3) A bejelentő az ügyfélkapu létesítéséhez saját elektronikus levélcíme helyett
kézbesítési megbízottja elektronikus levélcímét is megadhatja. A kézbesítési megbízott
feladata, hogy a bejelentő részére küldött elektronikus küldeményeket a bejelentő (egyéni
vállalkozó) részére továbbítsa.
(4) Kézbesítési megbízott bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet,
vagy cselekvőképes természetes személy lehet, ha a bejelentő mellékeli a kézbesítési
megbízott megbízására, illetve a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű
magánokiratot vagy közokiratot.
6. § (1) A bejelentést az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (a továbbiakban:
bejelentési űrlap) kell megtenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és
utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét, értesítési címét, állampolgárságát,
b) nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a 3. §-ban meghatározott kizáró okok,
c) a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet (tevékenységeket) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló
TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint megjelölve,
d) a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep
(fióktelepek) címét,
e) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.)
meghatározott további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való
bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.
(2) A bejelentési űrlapnak tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy a bejelentő mely
adatai és milyen célból kerülnek be az egyéni vállalkozói nyilvántartásba és ezek közül
melyek lesznek bárki számára megismerhető, nyilvános adatok.
(3) A székhely, telephely, fióktelep fogalmára a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. § (1) Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről
- a bejelentés hiányainak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés
nélküli megkezdésének, illetve folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést
tartalmazó – automatikus visszajelzést kap, amely tartalmazza a bejelentő által kitöltött
bejelentési űrlapot.
(2) Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság
haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül
- a megállapításukhoz szükséges adatoknak az illetékes hatósághoz történő továbbítását
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követően - beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai
számjelét, és ezt követően az egyéni vállalkozónak a 11. §-ban meghatározott adatait
haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez.
(3) A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és erről a
nyilvántartási szám megküldésével azonnal, elektronikus úton értesíti a Hatóságot, és
egyidejűleg megküldi (átadja) a 9. §-ban meghatározott igazolást a bejelentő részére.
(4) Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság és a
nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelheti a (2) és (3) bekezdésben foglaltak
végrehajtását.
(5) A nyilvántartást vezető szerv a 9. § szerinti igazolás megküldésével egyidejűleg a
nyilvántartásba vételről értesíti az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap
kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet, a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a
székhely és telephely szerinti önkormányzati adóhatóságot (a fővárosban a fővárosi
önkormányzati adóhatóságot).
8. § Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés,
az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és
illetékmentes.
9. § A 7. § (3) bekezdése szerinti igazolás tartalmazza:
a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, a bejelentés napját,
b) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait,
c) az egyéni vállalkozó székhelyét, telephelyét (telephelyeit), fióktelepét (fióktelepeit),
d) az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek a 6. § (1)
bekezdésének c) pontja szerinti megjelölését,
e) az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét és nyilvántartási számát.

2009. évi LX. törvény az elektronikus szolgáltatásról:
6. § (1) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási
hatóságok kötelesek a hatósági eljárásokban az elektronikus kapcsolattartást és az e
törvény hatálya alá tartozó más szolgáltatásaikat a központi rendszer útján az e
törvényben meghatározott módon megvalósítani, illetve hozzáférhetővé tenni.
(2)
(3) A közüzemi szolgáltatást nyújtók kötelesek ügyfélszolgálatukat hozzáférhetővé tenni
a központi rendszeren keresztül is, és a közigazgatási hatóságokkal e rendszeren keresztül
tartani a kapcsolatot.
(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján csatlakozásra kötelezett szervezetek kötelesek hivatali
kaput létesíteni, az így létrehozott hivatali kapu biztosítja a számukra küldött, illetve
általuk küldött elektronikus iratokhoz való naplózott, bizonyító erejű hozzáférést.
Amennyiben a központi rendszer üzemzavar miatt, vagy más okból nem áll rendelkezésre,
és az elvégzendő feladat ezt nélkülözhetetlenné teszi, jogosultak a feladat megoldásához
más kapcsolattartási formát igénybe venni.
(5) Azok a költségvetési szervek, amelyek törvény alapján nem kötelezettek arra, hogy
központi rendszerhez csatlakozzanak, jogosultak a központi rendszeren keresztül
szolgáltatásaikat az ügyfeleik számára elérhetővé tenni, és egymással, illetve más a
rendszerben részt vevő szervezetekkel a rendszeren keresztül kapcsolatot tartani.
(6) A központi rendszerhez való csatlakozásra törvény alapján kötelezett, vagy arra
feljogosított szervekkel szemben a központi rendszert szolgáltatási kötelezettség terheli, a
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szerződéskötést, illetve a szolgáltatást csak a külön jogszabályban foglalt biztonsági
feltételek hiánya alapján tagadhatja meg, vagy korlátozhatja. A csatlakozás a
rendelkezésre álló kapacitás tervezhetősége érdekében időben ütemezetten is
megvalósítható, illetve fejlesztések megvalósításához köthető.
(7) A központi rendszerhez szerződés alapján csatlakozhat az a szerv vagy szervezet,
amely szolgáltatásait a központi rendszeren kívánja nyújtani. Ha a szerződésből más nem
következik, a csatlakozásért és a kapcsolattartás biztosításáért díjat kell fizetni.
(8) A (7) bekezdés hatálya alá tartozó szerv vagy szervezet részére biztosított
szolgáltatás nem korlátozhatja a csatlakozási kötelezettség vagy törvényben előírt
jogosultság alapján biztosított szolgáltatások nyújtását. A központi rendszer a (7)
bekezdésben foglalt szerződései teljesítésével kapcsolatban nem hivatkozhat
elháríthatatlan külső okként a szolgáltatásnyújtási kötelezettség alá tartozó igény
változására.
7. § (1) A közigazgatási hatóság jogszabályban előírt elektronikus adatszolgáltatás
nyújtására vonatkozó kötelezettségét - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése
hiányában - a központi rendszer útján teljesíti.
(2) A külön törvényben meghatározott közüzemi szolgáltatást nyújtók kötelesek a rájuk,
illetve szolgáltatásaikra vonatkozó közérdekből nyilvános adataik közzétételére irányuló,
jogszabályban meghatározott kötelezettségüket a központi rendszeren keresztül is
teljesíteni, valamint a közüzemi szolgáltatással kapcsolatos szabályzataikat a központi
rendszeren keresztül is elérhetővé tenni.
(3) Az adat- és információszolgáltatás tekintetében a csatlakozásra kötelezett szervek a
tájékoztató jellegű szolgáltatási kötelezettségüknek elsősorban a központi rendszer
egységes követelményeknek megfelelő felhasználói felületén tesznek eleget. Amennyiben
más módon is eleget tesznek e kötelezettségeiknek, biztosítaniuk kell a központi
rendszerben lévő mindenkori adatokkal való teljes egyezést.
8. § (1) A törvény alapján csatlakozásra kötelezett vagy a csatlakozás fennállása alatt
az önként csatlakozott szervezetnek a központi rendszerhez való csatlakozás
előfeltételeinek,
a
szolgáltatásnyújtás
folyamatosságával,
naprakészségével,
biztonságosságával, hatékonyságával és hitelességével kapcsolatos követelményeknek
folyamatosan meg kell felelnie.
(2) A csatlakozásra kötelezett szervezetet a csatlakozási előfeltételek meglétével
kapcsolatos külön jogszabály szerinti feltételek hiánya a szolgáltatási kötelezettség
teljesítése alól nem mentesíti.
(3) A központi rendszeren elérhető szolgáltatásokkal szemben támasztott hitelességi,
minőségi, biztonsági és fejlesztési követelmények érvényesülését a közigazgatási
informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter
ellenőrzi.
(4) A központi rendszer üzemeltetésének és fejlesztésének költségeit az éves
költségvetésben részletesen tervezni kell.
9. § (1) Az elektronikus közszolgáltatások igénybevételéhez szükséges közhiteles,
elektronikusan vezetett nyilvántartásokat, illetve adatbázisokat a központi rendszeren
keresztül közvetlenül elérhetővé kell tenni az érintettek, illetőleg az adat kezelésére
jogszabály vagy az érintett felhatalmazása alapján jogosultak számára.
(2) Egyes - külön jogszabályban meghatározott - elektronikus közszolgáltatások
elérhetősége a külön jogszabály szerinti kormányzati ügyféltájékoztató központ
(ügyfélvonal) által biztosított telefonos ügyintézés keretében is rendelkezésre áll.
2, Az elektronikus ügyintézés menete a hivatalban:
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Az elektronikus vállalkozói ügyintézés 2010. január 1.–től működik. Az Okmányiroda
országos illetékességgel fogadja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének
bejelentését az ügyfél személyes megjelenése esetén.
- A bejelentést személyesen kezdeményező és az ügyfélkapuval még nem rendelkező ügyfél
számára ingyenes ügyfélkaput kell létrehozni a későbbi ügyintézés céljából. A megjelentet
személyesen kell tájékoztatni az elektronikus ügyintézés szabályairól, valamint a vállalkozás
indításának és működéséről szóló szabályairól. A személyesen megjelenő ügyfelek esetében –
átmenetileg – az Általános Nyomtatványkitöltő alkalmazásból kinyomtatott űrlapok kitöltése
szükséges.
- Az ügyintézéshez tehát a vállalkozóknak minden esetben be kell regisztrálniuk az
ügyfélkapu rendszerébe, amelyet a Polgármesteri Hivatalban tehetnek meg. Amennyiben a
regisztráció sikeres, úgy ezt követően már működhet a vállalkozók számára az elektronikus
ügyintézés.
- Az elektronikus ügyintézés során a vállalkozó a www.magyarorszag.hu internetes címen tud
belépni az ügyfélkapu rendszerébe. A vállalkozók az ügyfélkapun magánszemélyként
regisztrálnak.
- A bejelentkezést követően a vállalkozó önállóan teszi meg a szükséges bejelentéseket,
amelyekről a polgármesteri hivatalban dolgozó ügyintéző értesítést kap.
- Ezek után az ügyintéző belép az ügyfélkapu rendszerébe a polgármesteri hivatal
regisztrációjával. Amennyiben a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, az
okmányiroda új vállalkozó esetén haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített
elektronikus rendszeren keresztül beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni
vállalkozó statisztikai számjelét, és ezt követően az egyéni vállalkozónak az Evectv. 11.§ában meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja a KEK KH részére. Az okmányiroda
elektronikusan fogadja a KEK KH által az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételéről kiadott
igazolást, melyet az ügyfél személyes megjelenése esetén kinyomtatva átadja részére vagy
elektronikus bejelentés esetén ügyfélkapu tárhelyére továbbítja. (Egyéni váll. ig. törzslap
(2010): 2010. június 1-től új vállalkozói igazolvány törzslapok kerülnek bevezetésre a
66/2009. (XII.17.) IRM rendelet alapján. Ezért, a régi típusú, megszűnt EVIG törzslapokat az
okmányiroda selejtezési szabályzatának megfelelően július 1-től leselejtezni, a rendszerből
kivezetni és megsemmisíteni.)
- A bejelentkezés után az ügyintéző a vállalkozó által küldött változtatási kérelmekről
megkapja az értesítést, és a vállalkozó által küldött elektronikus dokumentumot.
- Ezek után elvégzi a szükséges feladatokat (adatok ellenőrzése, a kitöltés helyességének
ellenőrzése), de ezeket már egy másik számítógépen kell végezni, amely nem rendelkezik
internetkapcsolattal, és amely ú.n. „BM” központi gép. A változtatásokat ezen a gépen teszi
meg az ügyintéző.
- Amikor végez ezen feladatokkal, a hivatal ügyintézője válaszol a vállalkozónak, amelyben
megírja, hogy az ügyében eljárt, és a kért változtatásokat megtette.
- Amennyiben a vállalkozó nem töltötte ki helyesen az űrlapokat, úgy a válaszban kéri a
vállalkozót az újból kitöltésre ki, és küldje el azokat újból.
- Amennyiben minden rendben megérkezik a vállalkozótól, az ügyintéző elvégzi a
változtatásokat, és értesíti, hogy a változtatás megtörtént.
- A nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata:
A nyomtatványok kitöltésének, valamint a beküldés folyamatának megismerésére egy
dokumentum áll az ügyfelek rendelkezésére, amelyet az ügyintéző minden új ügyfél számára
kinyomtat. A dokumentum pontosan, és lépésenként leírja, hogy az ügyfél számára milyen
lépéseket kell megtenni, hogy a nyomtatványokat, valamint az elektronikus rendszert
használni tudja.
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3, Vállalkozók felkészültségének vizsgálata:
Az átállás egyik legfontosabb eleme, hogy a vállalkozók felkészültek-e arra, hogy 2010.
január 1. után elektronikus formában tegyék meg a szükséges változtatásokat. A hivatal
ügyintézőjével folytatott interjú során, valamint az ügyiratok vizsgálata során ellenőrzött
ügymenetek alapján kijelenthető, hogy a vállalkozók többsége felkészülten fogadta az átállást.
Fontos megjegyezni, hogy több esetben is előfordul, hogy mielőtt elindítják az ügymenetet,
személyesen is bejönnek a hivatalba, és előzetesen tájékozódnak, hogy miként kell elintézni
az ügyet.
További segítség a vállalkozóknak, hogy sok esetben a könyvelők vették át az ügyek
intézését, és felhatalmazás alapján eljárnak a vállalkozók helyett az ügyfélkapun keresztül. Ez
a megoldás úgy tűnik, hogy nagyban segíti az elektronikus ügyintézés működőképességét. A
hivatal ügyintézője minden változás esetén a könyvelőknek kör e-mailt küld, amiben a
változásokról ír számukra, ezzel is könnyítve a helyzetüket.
4, Informatikai háttér vizsgálata:
Biztonsági okokból két gép áll az ügyintéző rendelkezésére. Az egyik gép, amely rendelkezik
internet csatlakozással, arra szolgál, hogy az ügyfélkaput meg lehessen nyitni, és a kérelmeket
és beadványokat, amiket ott küldenek, meg lehessen nézni.
A másik gépen nincs internet csatlakozás. A gép „BM” gép, összeköttetésben a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával van, így ahhoz ilyen szempontból
nem nyúlhat hozzá senki, nem csatlakoztathatja más hálózathoz, internethez. A számítógép
arra szolgál, hogy az ügyintéző a másik gépen megnézett bejelentéseket, kérelmeket ezen a
gépen dolgozza fel, és végezze el az ügy lezárásához szükséges feladatokat.
A két gép üzemképes, és a gyorsaságuk megfelelő az adott munkafolyamat elvégzéséhez. Fo
5, Konkrét ügyek vizsgálata
Az ellenőrzés során összesen 16 ügyiratot tekintettem át, amiknél az elektronikus ügyintézés
menetét vizsgáltam. Az egyéni vállalkozók elektronikus ügyintézésében hiányosságot, hibát
nem találtam. Fontos megjegyezni, hogy minden esetben az ügyirat részét képezték az
adatlapok, amelyeket az egyéni vállalkozók töltöttek ki. Az adatlapok esetében néha
előfordult helytelen kitöltés, amire az ügyintéző felhívta az egyéni vállalkozó figyelmét, és
javításra került.
Ugyancsak minden egyes ügyiratban megtalálható volt az igazolás, valamint az érkeztetés
visszaigazolása is. (Ez a dokumentum az egyéni vállalkozó részére ad visszaigazolást arról,
hogy a kért változás megtörtént.) Az igazolásokat az egyéni vállalkozók minden esetben az
aláírásukkal igazolták.
A vizsgált iratok között néhány esetben látható, hogy az ügyintéző hatósági ellenőrzést tartott.
Erre a 308/2009. (XII.28.) Korm. rendelet 3.§ (2) szerinti rá ruházott hatáskörénél fogva volt
lehetősége. Az ellenőrzés során az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való
jogosultságot vizsgálta, bekérve a vállalkozóktól azon dokumentumokat, amelyek a
vállalkozás folytatásához elengedhetetlenek.
Az egyéni vállalkozók az egyéni vállalkozói igazolványukat leadták 2010. évben, a törvényi
előírások szerint.
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Összegzés
Az ügyeket vizsgálva, és az ügyintézővel történt interjú során világossá vált, hogy az
elektronikus ügyintézés előtti időben előforduló ügymenet a jelenlegi rendszerben is le
vannak képezve, vagyis a korábbi folyamatok az elektronikus rendszerben is mind
megtalálhatók.. Nem fordult elő olyan eset, amelyet a jelenlegi rendszerben nem lehetne
megoldani. Az átállás minden szempontból előnyös volt, mind a vállalkozók számára, mind
pedig a hivatali ügyintéző számára.
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az elektronikus ügyintézés bevezetése óta a
kinyomtatásra kerülő anyag nem lett jelentős mértékben kevesebb, mivel a mai napig is
minden egyes munkafolyamatot „bizonylatolni” kell, és így pedig az érkezett kérelmeket,
igazolásokat, visszaigazolásokat is nyomtatni kell.
Az ellenőrzés összességében megállapította, hogy Szentgotthárd Város polgármesteri
hivatalában az átállás zökkenőmentesen sikerült, és hogy a munkafolyamat renben működik.
Mind az ügyintéző, mind a vállalkozók számára könnyen átlátható a rendszer, és a működése
is folyamatos. Az ellenőrzés nem javasol változtatásokat a rendszerben.
Doncsecz Gábor
belső ellenőr
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésére
Tárgy: Rendelet alkotás az anyakönyvi eljárásokról
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Rendelet alkotási felhatalmazás
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010.évi XLII. Törvénnyel
összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és az egyes iparjogvédelmi tárgyú
törvények módosításról szóló 2010.évi CXLVIII.tv. módosította az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 17.tvr. –t (továbbiakban:tvr.).
A tvr. 42/A.§. (4) bekezdésében foglaltak szerint felhatalmazást kap a települési
önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályait,
b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére
fizetendő díj mértékét.
II. Jogszabályi háttér
A tvr. szerint alapesetben a települési önkormányzat biztosítja a házasságkötésre, továbbá a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (továbbiakban ezt a kifejezést egységesen így
említjük: Házasságkötés) alkalmas hivatali helyiséget, amelyben a házasságkötés, valamint a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése történik.
A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat
hivatali helyiségen kívüli létesítését a jegyző engedélyezi.
Ezen engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a
Házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha a felek
a) a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét
biztosítják,
b) gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó
keretéről,
c) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és
d) egyidejűleg gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a
házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való szállításáról
és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyv
helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.
A Házasságkötésnek törvényben előírt módját és az eseményhez méltó körülményeit akkor is
biztosítani kell, ha az hivatali helyiségen kívül történik.
A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívül történő
házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat
rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő
egésze vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás
illeti meg.
Nem köthető házasság a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napon.
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A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.tv. 125.§. (3) bekezdése szerint
munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20.,
október 23., november 1., december 25-26.
E törvény 124. § (1) bekezdése értelmében a munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti
meg, ezek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 40.§.-a értelmében a köztisztviselőt a
rendkívüli munkavégzés esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg.
Ettől eltérően a köztisztviselőnek a heti pihenőnapon és munkaszüneti napon végzett munka
ellenértékeként a munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidő jár.
A rendkívüli munkavégzés időtartama évente legfeljebb 160 óra lehet. A rendszeresen
rendkívüli munkavégzést teljesítő köztisztviselő számára legfeljebb évi húsz munkanap
szabadidő átalány állapítható meg.
A szabadidőt a rendkívüli munkavégzést követően, legkésőbb harminc - az Országgyűlés
Hivatalában száznyolcvan - napon belül kell kiadni, ha ez nem lehetséges, meg kell váltani. A
megváltás mértéke a köztisztviselő kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos
összege.
III. Szabályozási elvek
1. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályai
Szentgotthárdon az eddig kialakult gyakorlat szerint a házasságkötések a Polgármesteri
hivatal helyiségében, a Refektóriumban kerülnek megtartásra. Nem volt ez idáig jellemző a
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, egy alkalommal kötöttek házasságot a Barokk
kertben és egy alkalommal vetődött fel étteremben történő házasságkötés melyet végül szintén
a Refektóriumban kötöttek meg.
Mindezek ellenére célszerű e vonatkozásban helyi rendelet megalkotása, ennek körében:
- a bejelentés szabályozása
- a hivatali helyiségen kívüli helyiség pontos megjelölése
- a felmerülő költségek viselésére vonatkozó nyilatkozat
- a tvr.-ben rögzített feltételek mellett meghatározásra kerülne a hivatali helyiségen
kívüli helyiség megfelelőségének kritériumai
- a helyszín alkalmassága vizsgálatának szabályai
2. Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai
Szentgotthárdon jellemzően pénteken délután, alapvetően szombaton kötnek házasságot. Ez
azt jelenti, hogy alapesetként kellene meghatároznunk, elfogadnunk a hivatali munkaidőn
kívüli házasságkötést, s mint ilyet nem kellene külön engedélyezési eljárás alá vonni. A
péntek délutáni házasságkötés még nem pihenőnapon elrendelt túlmunkában való
közreműködést jelent az anyakönyvezetők részéről, tehát csak a rendkívüli munkavégzés
időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg az anyakönyvezetőket.
3. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötéskor felmerülő költségek
Külső helyszín ellenőrzése ( legnagyobb távolság 12 km figyelembevételével):
24 km * 350 Ft/l üzemanyagár * 8,6 l/100Km norma = 722.-Ft
100
24 km * 9 Ft/km amortizáció =

216.-Ft
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Anyakönyvvezető bére+járuléka ( 2010.december havi illetményt számítva ) 1,5 órára
236.590 Ft/hó / 20 nap /8 óra
=1479 Ft/óra * 1,5 óra
= 2219.-Ft
Telefonos egyeztetés : mobil díj 46 Ft + ÁFA/perc = 57,5 Ft * 2 perc = 115 Ft
Külső ellenőrzés összesen :

3272 Ft + ÁFA/ alkalom

4. Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés kapcsán felmerülő költségek:
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Pannon Kapu Kulturális Egyesület végzi az ital
felszolgálást, a zene szolgáltatást, a szavalat biztosítását, rendezi a szerzői jogdíjat, a
szertartás hanganyagának CD-re írását.
A következő költségek a Polgármesteri Hivatalnál felmerülő költségek:
Anyakönyvvezető bére:
2 óra / alkalom * 1479 Ft/óra * munkaszüneti nap szorzója 2 = 5916.-Ft
/ pénteki napon csak 2 óra / alkalom * 1479 Ft/óra
= 2958.-Ft /
Beszéd megírása : 1 óra/alkalom * 1479 Ft/óra
Fodrász, smink / alkalom :

=

Költség összesen szombati napon:

1479.-Ft
1000.-Ft
8395.-Ft + ÁFA/alkalom

Előkészítés :
Takarítás refektórium (2010 év adata alapján ) :
4.111.250.- Ft/év/2800m2 ( = hivatal alapterület ) = 2.023 Ft/m2 / év
( 129,2 m2 + kiszolgáló helyiség 13,6 m2 = 142,8 m2)
142,8 m2 * 2023 Ft/m2 = 288.884 Ft / 12hó*20nap
= 1204 Ft/alkalom
Takarítás a refektórimon kívül /Várkert felőli rész szemétszedés/:
½ óra /alkalom * 1479 Ft/óra

= 740.-Ft/alkalom

Terem berendezés és díszítése:
1óra /alkalom * 1479 Ft/óra
Gyertya

=

Asztaldísz

1479.-Ft/alkalom
200.-Ft/alkalom
3500.-Ft/alkalom

Előkészítés összesen :

7123.-Ft+ÁFA/alkalom

+ igény esetén az anyakönyvi borító ára

90

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a rendelet tervezet megtárgyalását és elfogadását.
Szentgotthárd, 2011. február 4.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (….)
önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében megállapított jogkörében
eljárva, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet 42/A.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat megkötése, létesítése
(továbbiakban: házasságkötés) a hivatali helyiségen kívüli
1.§. (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata házasságkötésre alkalmas hivatali helyiségként
a Refektórium (Szentgotthárd, Széll K.tér 11.) helyiségét biztosítja.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a szándék bejelentésekor kizárólag
írásban lehet kérni. A kérelem benyújtására a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai
vonatkoznak.
(3) A kérelem tartalmazza továbbá:
a.) helyszín megjelölését pontos cím feltüntetésével: település, utca, házszám; utca,
házszám hiányában helyrajzi szám
b.) házasságkötés pontos idejét: év, hónap, nap, óra, perc megjelöléssel.
c.) nyilatkozatot a házasságkötéssel kapcsolatos költségek kérelmező általi viseléséről.
2.§. (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre akkor alkalmas a helyszín ha:
a.) kizárólag szárazföldön van,
b.) olyan épület vagy építmény, mely olyan oldalfalakkal és tetővel rendelkezik, amely
megfelelően biztosítja az anyakönyv és az anyakönyvvezető sértetlenségét, valamint
a személyes adatok biztonságát
c.) gépjárművel a helyszín közvetlenül, minden nehézség nélkül elérhető.
(2) Egyházi szertartások helyszínén házasság nem köthető.
(3) Hivatali helyiségen kívül házasságkötés akkor tartható, ha annak időpontja nem
ütközik hivatali helyiségben tartott házasságkötés időpontjával.
3.§. (1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli helyszínének alkalmasságát első
alkalommal a házasságkötés bejelentését követő egy héten belül ellenőrizni kell. Ha azt
a körülmények indokolják, akkor az esemény előtt még egyszer, lehetőség szerint a
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házasságkötés előtti héten, legkésőbb a házasságkötés napja előtti napon az
anyakönyvvezető ellenőrzi, az ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti.
(2) Ha az ellenőrzés alapján a hivatali helyiségen kívüli helyszín nem alkalmas, akkor a
jegyző a házasságkötést a tervezett helyszínen megtilthatja, egyidejűleg a hivatali
helyiséget a házasságkötés helyszíneként felajánlhatja.
A házasságkötés hivatali munkaidőn kívül
4.§. (1)A házasságkötés hivatali munkaidőn kívül is lehetséges pénteken és szombaton. Ez
külön engedélyezési eljárást nem igényel.
A házasságkötéséhez kapcsolódó díjak
5.§. (1) A házasságkötéskor a felek által igényelt szolgáltatásokat, külön megrendelés szerint a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület biztosítja, az általuk meghatározott díjakkal.
(2) A Refektórium, mint házasságkötésre alkalmas hivatali helyiség használata ingyenes.
(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötéskor a hivatali helyiségen kívüli helyszín
biztosításával és a szertartással kapcsolatos mindennemű költségét kérelmezők viselik.
(4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek az anyakönyvezető közreműködése
kapcsán felmerülő költségét; a hivatali időn kívüli házasságkötés esetén az
anyakönyvvezető közreműködésének költségét; valamint a hivatali helyiség
berendezésének költségét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(5)A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, valamint a hivatali időn kívüli
házasságkötés esetén ha valamelyik házasuló, illetve élettársi kapcsolatot létesítő
állapota közeli halállal fenyeget, vagy súlyos mozgáskorlátozott, vagy súlyosan
megromlott egészségi állapota miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali
helyiségben való megjelenés, az 1.mellékletben meghatározott díjak megtérítése alól
Szentgotthárd Város Polgármestere adhat mentességet A Polgármester döntése ellen
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést
benyújtani.
6.§. (1) Az 1.mellékletében meghatározott díjakat a Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd
számlájára kell megfizetni a házasságkötésre vonatkozó szándékot rögzítő jegyzőkönyv
felvételével egyidőben, számla ellenében.
(2) Amennyiben az esemény elmarad és azt az esemény időpontja előtt legalább 5
nappal korábban bejelentik, a szolgáltatás díját a Polgármesteri Hivatal visszafizeti.
(3) Az 1.mellékletben meghatározott díjak a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik
azzal, hogy a hivatali helyiségen kívüli külső helyszín ellenőrzéséből származó
bevételnek, az anyakönyvvezető hivatali időn kívüli munkavégzése ellentételezéséből
származó bevételnek, a Refektórium előkészítéséből és a Refektórium berendezéséből
származó 1.mellékelet szerinti bevételnek az 50%-a külön megbízási szerződés alapján
az eljáró, közreműködő anyakönyvvezetőt illeti meg.
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7.§. (1) A házasságkötés esetén a közreműködő anyakönyvvezető részére választása szerint
szabadidő átalány jár, melynek mértéke legfeljebb évi húsz munkanap, vagy a rendkívüli
munkavégzés időtartamával azonos mértékű (a heti pihenőnapon végzett munka esetén a
munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű) szabadidő illeti meg.
Záró rendelkezések
8.§. (1) Ezen rendelet 2011. április 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően bejelentett házasságkötés esetén kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni az egyéb családi
rendezvényekre, névadóra, házassági évfordulóra is.
9.§. Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet 1. melléklete (A Képviselőtestület Szentgotthárd Város polgármesterére ruházza a következő hatáskörök
gyakorlását:)a következő 1.1.5. ponttal egészül ki:
„1.1.5. az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletben a
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, valamint a hivatali időn kívüli házasságkötés
esetén a meghatározott díjak megtérítése alóli mentesség adását”

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

………………………………..
Dr Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet az …../2011. (……) önkormányzati rendelethez
1. Hivatali helyiségen kívüli külső helyszín ellenőrzése
3270 Ft + ÁFA/ alkalom
2. Anyakönyvvezető hivatali időn kívüli munkavégzésének költsége:
a./ Anyakönyvvezető hivatali időn kívüli munkavégzésének költsége:
5440 Ft+ ÁFA/ alkalom
b./ Anyakönyvvezető hivatali időn kívüli, pihenőnapon végzett munkavégzésének
költsége:
8400.-Ft + ÁFA/alkalom
3.Refektórium
a./ Refektórium előkészítés: 1940 Ft/alkalom
b./ Refektórium berendezés: 1480 Ft/alkalom
c./ Gyertya:

200 Ft/alkalom

d./ Asztaldísz:

3.500 Ft/alkalom

e./ Anyakönyvi borító:

beszerzési áron
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Indokolás
az 1.§.-hoz: Szentgotthárdon a Refektórium felújítását követően a házasságkötések itt
zajlanak. A Refektórium kialakítása, jellege, hangulata, környezete a barokk kerttel méltó,
ünnepélyes színhelye a családi eseményeknek. Alapvetően kívánatos ebben a helyiségben
megtartani a családi eseményeket. Mivel a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés,
bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezése külön eljárást igényel, ezért célszerűnek
tartjuk már az eljárás elején e szándék kinyilvánítását, hogy az eljárás zökkenőmentesen
végigvihető legyen.
A 2.§.-hoz: a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés garanciális szabályait a vonatkozó
tvr. megadja, ehhez képest az ebben a §-ban szabályozott kérdések kiegészítő, helyi
sajátosságokon alapuló rendelkezések. Olyan alapvető feltételeket rögzítenek ezek a
szabályok, amelyek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy a külső helyszín méltó és
biztonságos legyen a családi esemény megtartásához és az anyakönyvvezető
közreműködéséhez. Egyúttal teret enged a kérelmezők egyedi elképzeléseinek azzal, hogy
nem határoz meg hivatali helyiségen kívüli konkrét helyiséget. Végezetül: kellő védelmet
nyújt az Anyakönyvnek, biztosítja, hogy annak a hivatali helyiségből való kivitele azt nem
veszélyezteti.
A 3.§.-hoz: mindenképpen szükségesnek tartottuk a hivatali helyiség alkalmasságának
vizsgálatát az esemény előtt még kellő időben és nem az esemény napján. A Javaslat
tartalmazza, hogy első alkalommal rögtön a bejelentést követően történik az ellenőrzés
azért, hogy ha már látszik a helyszín alkalmatlansága, akkor felesleges költségek ne
terheljék a házasulókat (pl. meghívók készítése adott helyszínre). Aztán , ha szükséges, az
esemény egyedisége miatt határoztunk meg az alkalmasság teljesítésére további
különböző intervallumokat: a házasságkötés előtti héten, legkésőbb a házasságkötés előtti
napon. Javasoljuk ezt egyrészről abból a megfontolásból, hogy feltételezhetően ha
szabadban tartják az eseményt, ott időjárási, egyéb természeti okokból kialakulhat olyan
helyzet, hogy az esemény ott mégsem tartható meg. Ugyancsak egy héttel előtte még a
szükséges „építményeket”- sátrat nem helyezik el, de ha egy fix épületben zajlik majd az
esemény ott már az ellenőrzés előbb elkezdhető, de semmiképpen nem hagyható az
ellenőrzés az esemény napjára, hiszen elképzelhető, hogy a külső helyszín nem alkalmas,
így időt kell hagyni az átszervezésre.
A 4.§.-hoz: Szentgotthárdon alapvetően pénteken délután és szombaton zajlanak a családi
események, így ezt a tradíciót figyelembe véve nem rendelnénk külön engedélyezés alá,
alap esetnek fogadnánk el.
Az 5.§.-hoz: a családi eseményhez kapcsolatos rendezvényszervezést a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület
végzi, biztosítják a zeneszolgáltatást, a szavalatot, az
italfelszolgálást stb. A rendelet költségelemei az ezen kívül felmerülő költségek miatt
számítódnának fel. Kiindulópont az, hogy a családi eseményhez a Refektóriumot
ingyenesen biztosítanánk. A külső helyszínen történő eseménnyel kapcsolatos minden
szervezés, ennek költsége a kérelmezőt terhelné, ezért a Polgármesteri Hivatal oldalán a
helyszín ellenőrzés költsége merül (a tvr. szerint még az anyakönyvvezető és az
anyakönyv utaztatásáról is a kérelmezőknek kell gondoskodni, tehát ez irányból sem
merül fel költség a Hivatalnál). Ami költségként jelentkezik az az anyakönyvvezető
közreműködése és a rendezvény méltóságához szükséges körülmények biztosítása,
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amelyet alapvetően a közreműködő anyakönyvvezető valósít meg. Lehetőséget
biztosítanánk rendkívüli körülmény esetén a díjfizetési kötelezettség alóli mentesítésre.
A 6.-7.§.-hoz: a rendelet mellékletében meghatározott bevételek a Polgármesteri
Hivatalba folynának be, azonban, mivel a tevékenységet az anyakönyvvezetők folytatják,
beszédet írnak, berendezik a termet stb., ezért úgy tartjuk méltányolandónak, hogy a
bevételből, illv. azok meghatározott köréből valamilyen arányban részesüljenek, a rendelet
szerint 50%-ban, amely természetesen más arányban is meghatározható. E mellett a
közreműködő anyakönyvezetőnek a megfelelő mértékű szabadidőt is biztosítani kellene
szinkronban a köztisztviselői törvénnyel.
A 8.§.-hoz: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó szabályokat
rendeljük alkalmazni az egyéb családi eseményekre is, szabályozásukra külön
rendelkezéseket nem alkalmaznánk, mivel számuk nagyon elenyésző. A rendelet
hatálybalépésére későbbi időpontot határozunk meg, hogy a szabályozás lakossággal
történő megismertetésére kellő idő álljon rendelkezésre.
A 9.§.-hoz: a hatáskörgyakorlás átruházása miatt szükséges az SZMSZ mellékletének
módosítása
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Előterjesztés
a Képviselő – testület 2011. február 23-i ülésére
Tárgy: A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló
rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
1.) Kistérségi önkormányzatok / falugondnoki kisbuszok:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizetőparkolók
működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) rendeletének 9/A
§-a az alábbiakról rendelkezik:
„(1) Éves parkolóbérletre jogosultak a Szentgotthárdi kistérségbe tartozó
Önkormányzatok évente önkormányzatonként egy gépjárműre.
(2) A tárgyévben a település polgármestere által megjelölt jármű típusát és
rendszámát Szentgotthárd Polgármesteréhez kell bejelenteni. A polgármester
önkormányzatonként egy igazolást állít ki. Ezen igazolás alapján jogosultak az
önkormányzatok az éves bérlet igénylésére.
(3) Az igénylés előfeltétele a polgármesteri igazoláson túl az éves parkolódíj
befizetésének igazolása.
(4) Az éves parkolóbérlet ára a 2. számú melléklet szerinti kedvezményes közületi
bérletjegyre meghatározott összeg.
(5) Egyebekben a 9.§ (2), (4), (5), (6) és (8)-(10) bekezdéseiben foglalt szabályok
vonatkoznak a kistérségi önkormányzatokra is.”
A Kistérségi Társulás 2011. január 31-i Társulási Tanácsi ülésén merült fel egy olyan
kérés, amely arra irányult, hogy a kistérségi települések falugondnoki buszai
kedvezményesen parkolhassanak Szentgotthárd város területén. Mivel a
falugondnoki buszok olyan közfeladatokat látnak el, mint például a szociális
alapellátások körébe sorolható szolgáltatások biztosítása a község lakossága
számára, bevásárlás vagy gyógyszer beszerzése önmaguk ellátására saját erőből
nem képes személyek esetén, járóképtelen betegek és idősek szállítása a
rendelőintézetbe illetve egyéb, önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó feladatok,
stb., talán nem kell különösebben indokolni a kérés indokoltságát.
A szentgotthárdi kistérség területén jelenleg 13 község rendelkezik falugondnoki
busszal, Vasszentmihály és Nemesmedves községek kivételével, ugyanakkor ezen
települések is gondoskodnak hasonló feladatokról, csak saját, nem a falugondnoki
szolgálat körébe tartozó gépjárművek bevonásával.
A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a kistérségünkbe tartozó települési
önkormányzatok megjelölhessenek egy olyan gépjárművet (ahol falugondnoki busz
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van, ott a falugondnoki buszt), amelyre az éves parkolóbérlet árának összege
megegyezik a kedvezményes lakossági bérletre meghatározott összeggel, vagyis a
kedvezmény mértéke 90% lenne úgy, hogy a bérlet előállítási költséget nem kell
megfizetni. Kedvezményes lehetőség jelenleg is van ugyan, de ennek mértéke még
így is magas. A jelenlegi javaslat elfogadása esetén a szentgotthárdi kedvezményes
lakossági bérlettel azonos összeg befizetése esetén kaphatnának kedvezményes
parkolóbérletet. A gépjárműadó befizetésének igaztolását a Szentgotthárd Város
polgármestere által kiállított igazolás helyettesítené.
2.) Helyi vállalkozók:
A helyi vállalkozók számára is biztosítandó kedvezményes parkolási lehetősége is
felmerült, de ennek számos részletkérdését tisztázni kell: az érintett személyi kört;
azt, hogy vállalkozásonként hány gépjármű jöhet szóba kedvezményes parkolás
kapcsán; kívánunk-e arányosságot tartani – tehát pl. egy kisvállalkozó egyetlen
járművére adunk kedvezményt, egy nagyvállalatnál is egy járműre vagy
valamennyire adunk kedvezményt. Tisztázni kell, hogy a kedvezmény biztosítása a
vállalkozási szférában maradéktalanul megfeleltethető-e az uniós irányelveknek. A
részletek ismeretében pedig mindenek előtt hatásvizsgálatot kell készíteni ennek
kihatásáról a parkolási rendszert üzemeltetőnél – Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 100 %-os tulajdonát képező Közszolgáltató Vállalatnál. A
kérdésre később vissza lehet térni.
3.) Közszolgáltató Vállalat javaslata:
Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat Igazgatója a 2011. február 09-én kelt levelében
(olvasható a 2. számú mellékletben) arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a fizető
parkolásról szóló rendelet 2. sz. mellékletének V. pontja 1. bekezdése szerint jelenleg a
pótdíj mértéke „a bírságolás napján történő befizetés esetén az 1 órai várakozási díj 5szöröse”. Az Igazgató szerint a rendelet által nyújtott, a bírságolás napján történő befizetésre
vonatkozó kedvezmény alapgondolata az, hogy a pótdíj gyors befizetése esetén az
üzemeltető a 15 napon belül történő befizetéshez képest 50% kedvezményt nyújt. Ennek
megfelelően az Igazgató kéri, hogy miután 12-szeresre változott a rendeletben a pótdíj
mértéke, így a bírságolás napján történő befizetésnél is e mérték 50%-ának megfelelő
legyen a rendelet 2. sz. melléklete V. pontja 1. bekezdése első mondatában meghatározott
pótdíj.

Szentgotthárd, 2011. február 11.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának …/2011. /./ rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a fizető parkolók működésének és
igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ ÖKT rendelet
módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §.
(1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a fizető parkolók működésének és
igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ ÖKT rendelet (továbbiakban
R.) 9/A §(2) bekezdése a következőképpen módosul: „A tárgyévben a település
polgármestere által megjelölt jármű típusát és rendszámát Szentgotthárd város
Polgármesteréhez kell bejelenteni - azon település, amely falugondnoki gépjárművel
rendelkezik, kizárólag a falugondnoki gépjárművét jelentheti be e célból.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának polgármestere önkormányzatonként egy
igazolást állít ki. Ezen igazolás alapján jogosultak az önkormányzatok az éves bérlet
igénylésére”.
2.§ A R. 9.§ (4) bekezdése a következőképpen módosul: „Az éves parkolóbérlet ára
a 2. számú melléklet szerinti kedvezményes lakossági bérletre meghatározott
összeg.”
3.§ A R. 2. sz. melléklet V. pontjának első mondata a következőképpen módosul:
„a pótdíj mértéke a bírságolás napján történő befizetés esetén az 1 órai várakozási díj 6szorosa”.

4.§ Záró rendelkezések
(1) A R. egyebekben változatlan.
(2) A rendelet 2011. március 01-én lép hatályba.

……………………………………………
Huszár Gábor
polgármester

……………………………………

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
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Indoklás:
1.§-hoz:
A javaslat azt tisztázza, hogy a kistérségi településeken lévő járművek milyen köre az
amelyet a kedvezmény hatálya alá lehet vonni. Szabályozza továbbá az eljárás
menetét.
2.§-hoz:
A kistérségi településeken az e rendelet szerint meghatározható kör számára adható
kedvezmény mértékét határozza meg. Ez a maximum 14 gépjármű a
szentgotthárdiaknak adható kedvezményes parkoló bérlet áráért kap parkoló
bérletet.
3.§-hoz:
A § elsősorban technikai korrekció. Korábban az egy órai parkolási díj 10-szerese
volt a pótdíj és ennek fele – ötszöröse – ha valaki a bírságolás napján fizetett.
Később pótdíj megemelkedett az egy órai parkolási díj 12-szeresére, a napján való
befizetés viszont nem változott. Most ez emelkedik meg ötszörösről hatszorosra.
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2. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATI
KÖZSZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT
SZENTGOTTHÁRD
Füzesi út 8.
Tel: 94-554-459
Fax: 94-554-460

Iktatószám: 13-3/2011.
Ügyintéző: Vass József
Hiv.szám:
Tárgy: fizetőparkoló rendelet
módosítása

Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző Úr r.
Tisztelt Jegyző Úr!
A fizetőpatkolók működésének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2.
sz. melléklete V. pontja 1. bekezdése szerint a pótdíj mértéke „a bírságolás napján történő
befizetés esetén az 1 órai várakozási díj 5-szöröse”.
A rendelet által nyújtott, a bírságolás napján történő befizetésre vonatkozó fenti kedvezmény
alapgondolata az, hogy a pótdíj gyors befizetése esetén az üzemeltető a 15 napon belül történő
befizetéshez képest 50% kedvezményt nyújt.
Ennek megfelelően kérem a rendelet 2. sz. melléklete V. pontja 1. bekezdése első mondatának
az alábbiak szerinti módosítását. A pótdíj mértéke:
„a bírságolás napján történő befizetés esetén az 1 órai várakozási díj 6-szorosa”
Szentgotthárd, 2011. február 09.
Tisztelettel:

Vass József
Igazgató
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésére.
Tárgy: A helyi környezetvédelemről szóló rendelet módosítása (szelektív hulladékgyűjtő
sziget áthelyezése, illetve használt sütőolaj gyűjtő konténerek kihelyezése).
Tisztelt Képviselőtestület !
I.
A településen jelenleg 16 db szelektív hulladékgyűjtő sziget található. Ezeken a szigeteken
lehetősége van a lakosságnak a háztartásaikban keletkező papír, PET palackok és üveg
hulladékok szelektált formában történő gyűjtésére. A begyűjtés körjáratokkal frakciónként
történik, az így begyűjtött hulladékok előkezelés után kerülnek elszállításra az
újrahasznosítókhoz. A városban kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kihelyezett
1.100 l-es szelektív konténerek ürítése a Müllex - Körmend Kft. feladata a szelektív gyűjtő
körjáratai során (általában kéthetente) történik, de a nyári időszakban akár hetente is (PETpalackok). E szolgáltatás ingyenes, sem az önkormányzatnak, sem a lakosságnak nem kell
fizetnie érte.
A város területén lévő szigetek elhelyezkedését a helyi környezetvédelem szabályairól szóló
többször módosított 22/2001. (VI.28.) ÖKT rendelet 3. számú melléklete szabályozza. Ebben
a mellékletben kijelölt egyik helyszín, a Szentgotthárd 310. hrsz-ú ingatlan (Kethelyi út
Nyírfa vendéglő előtt) vonatkozásban a közelmúltban tulajdonos váltás történt. Az új
tulajdonos már nem járult hozzá a szelektív gyűjtősziget ingatlanán történő további
elhelyezéséhez és kérte az ott lévő konténerek áthelyezését. (ez természetesen azt is
jelenti, hogy ez a hulladékgyűjtő sziget nem önkormányzati tulajdonú területen volt
eddig).
Az ingatlan új tulajdonosának kérésére kérnünk kell a szolgáltatótól – a Müllex-Körmend Kfttől -, hogy ezeket a konténereket önkormányzati területre helyezze át. Ehhez egyúttal a
rendeletünket is módosítani kell. Az előterjesztéshez csatolt helyszínrajz alapján a
konténereket a Zrínyi M. utcával párhuzamosan, a Szentgotthárd 319. hrsz.-ú (korábban
lecsövezett árok), illetve a Szentgotthárd 316. hrsz-ú (Zrínyi M. utca) önkormányzati
tulajdonú ingatlanra javasoljuk áthelyezni. Kértük a szolgáltatótól, hogy a konténereket a
Zrínyi M. utca burkolatának szélétől, azzal párhuzamosan legalább 2 m-re helyezze el, hogy a
terület jelenlegi funkciója, a parkolási lehetőség is biztosítható legyen. (A területet elsősorban
temetések idején parkolásra használják).
A rábakethelyi városrész keleti részén nem találtunk más olyan alkalmas önkormányzati
tulajdonú területet, vagy egyéb ingatlant ahová még át tudnák helyezni ezeket a konténereket.
A városrésznek ezen a részén szűk mellékutcák találhatók csak, szabad, beépítetlen
önkormányzati területünk nincsen. A volt határőr laktanya melletti önkormányzati földút már
nagyon kieső terület, ahol a hulladékgyűjtő sziget körüli rend fenntartása is kétséges lenne. A
családi házas övezetekben lakóknak ugyan lehetőségük van a házhoz menő ún. „sárga zsákos”
szelektív gyűjtés igénybevételére, de többszöri kampányunk ellenére a városrésznek ezen a
részén sajnos nem sokan veszik igénybe ezt a szolgáltatást, így véleményünk szerint
mindenképpen indokolt a szelektív sziget fenntartása.
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II.
Elindult városunkban a lakossági körben keletkező használt sütőolaj, sütőzsiradék
visszagyűjtése is. A szolgáltató az ÖKV telephelyén elhelyezte ennek a hulladékfajtának a
gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket, ahol a használt sütőolaj gyűjtéséhez csatlakozó,
regisztrált háztartásokban élők átvehetik őket. Továbbá a regisztráció alapján elektronikus
levélben is tájékoztatta a csatlakozókat a tudnivalókról (pl.: házhoz menő szállítások idejéről),
illetve a tömbházak környezetében - a Smatch – Club 3-as közötti területen, illetve a Pável Á.
Ltp.-en lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetekre - 2 db 1 m 3-es gyűjtőkonténert is kihelyezett.
A fentiek alapján a helyi környezetvédelem szabályairól szóló többször módosított 22/2001.
(VI.28.) ÖKT rendelet ezzel kapcsolatban is módosítani szükséges (2/A. § (Hulladékgyűjtő
szigetekre vonatkozó szabályok, ill. 3. számú melléklet szerinti kiegészítés (gyűjtőkonténerek
elhelyezkedése).
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosítás elfogadását.
Szentgotthárd, 2011. február 11.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
Ellenjegyzem:
Labritz Béla
Körny.véd.tanácsnok
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének ...../2011. /…….../
rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló
22/2001. /VI.28./ ÖKT rendelet módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében megállapított jogkörében
eljárva, az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól
szóló 22/2001. /VI.28./ ÖKT rendelet (továbbiakban R.) 2/A § (2) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(2). A hulladékgyűjtő szigeteken 5 db egyenként 1100 l. űrtartalmú speciális szelektív zárral
ellátott hulladékgyűjtő konténereket kell elhelyezni, melyek közül 2 db papírgyűjtő, 1 db
üveggyűjtő, 2 db PET-palack gyűjtő konténer. A konténeren az abba bedobható hulladék
fajtáját jól láthatóan és olvashatóan jelezni kell A R. 3. számú melléklet B. pontjában
felsorolt hulladékgyűjtő szigeteken 1 -1 db egyenként 1050 l űrtartalmú speciális beöntő
nyílással ellátott használt sütőolaj gyűjtőkonténert is el kell helyezni.”
2. § A R. 2/A § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hulladékgyűjtő szigeteken kell a megfelelő konténerekben elhelyezni a képződő
papír-üveg-PET-palack(műanyag palack)- hulladékot valamint a kijelölt helyeken a
használt sütőolaj. Az egyes hulladékfajták csak az arra rendszeresített konténerekbe
rakhatók. A konténerekbe más hulladék egyéb dolog bedobása, beöntése TILOS! Ha a
bedobni kívánt hulladék a konténer nyílásán bármilyen okból nem fér be, azt a hulladékgyűjtő
szigeten hagyni tilos, azt tulajdonosa köteles visszaszállítani”.
3. § A R. 3. melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1. melléklet lép.
4.§ Záró rendelkezések
(1) A R. egyebekben változatlanul érvényes.
(2) Jelen rendelet 2011. március 01-én lép hatályba.
Huszár Gábor

Dr. Dancsecs Zsolt

Polgármester

jegyző

Kihirdetés napja:
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1. mellékletet a 22/2001. (VI.28.) ÖKT rendelet 3. mellékletéről (a módosítások félkövér
betűvel):

„1. A hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedése Szentgotthárdon:
1.1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület)
1.2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső)
1.3. az 1092. hrsz-ú terület (Arany J. utca - Széchenyi utca kereszteződése)
1.4. az 50. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca parkoló eleje)
1.5 az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.)
1.6. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt)
1.7. a 0115. hrsz-ú terület (Zsidahegyi beköt út mentén )
1.8. a 955/1. hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló)
5. a 310.hrsz-ú terület (Kethelyi út Nyírfa vendéglő előtt) /
1.9. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca Felső u. kereszteződése)
1.10. 11.a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park)
1.11. a 2523. hrsz-ú terület (Jakabháza bolt parkoló)
1.12. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kulturház mellett)
1.13.a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló)
1.14.a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület)
1.1.5. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület)
1.16. az 1066.hrsz-ú terület (Ifjúsági Park előtti terület)
.
2. A használt sütőolaj gyűjtőkonténerrel rendelkező hulladékgyűjtő szigetek
elhelyezkedése Szentgotthárdon:
2.1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület)
2.2. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.)”
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Indokolás a Rendelethez:
Az 1. – 2. §-hoz:
A használt sütőolaj begyűjtési lehetőségének a hulladékgyűjtő szigeteken való megjelenése
indokolja, hogy a rendeletbe ennek szabályozása bekerüljön.
A 3. §-hoz:
A rendelet négy melléklete közül a harmadikat kell módosítani, hiszen változik a
hulladékgyűjtő szigetek közül az egyiknek a helye. A melléklet másik módosításának oka,
hogy mostantól meg kell jelölni a rendeletben is, hogy a hulladékgyűjtő szigetek közül melyik
az az egyelőre kettő, ahol a használt sütőolaj elhelyezhető lesz.
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésére.
Tárgy: A hely adórendelet módosítása
Tisztelt Képviselőtestület !
Az 5/1991. számú önkormányzati rendeletünk foglalkozik a Helyi iparűzési adó
szabályozásával. A 9.§.(Az adó mértéke) /3/ bekezdése a.) kimondja: „Ideiglenes
jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a) a Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott piaci és vásározó
kiskereskedelmi tevékenység végzése esetén naptári naponként 1.000,-Ft,”
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37.§ (2) bekezdését újraszabályozta 2010
végén „az Adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói
kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek
teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról” szóló 2010. évi
CXXIII. Tv.
Ennek következtében kikerült a helyi adók szabályozásáról szóló törvényből az a
37.§(2) bekezdés a) pontja, melyre a mi adórendeletünk is hivatkozik – magyarán a
piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet végzőkre a törvény nem vonatkozik
– ebből következően pedig ki kell azt vennünk a saját rendeletünkből is.
A másik módosítás pedig azért szükséges, mert a Helyi adókról szóló törvényben a §
illetve bekezdés szám megváltozott, amire a mi rendeletünk 8.§-a hivatkozik, így ezt
is korrigálni kell. A Helyi adókról szóló törvény 37.§ (2)-nek nincs már „b és c” pontja
ezentúl, csak „a) és b)” – rendeletünknek is erre kell hivatkoznia.
Szentgotthárd, 2011. február 11.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének ...../2011. /…….../
rendelete
a Helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. rendelet módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében megállapított jogkörében
eljárva, az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Helyi iparűzési adóról szóló 5/1991.
rendelet (továbbiakban R.) 9. § (3) bekezdése a) pontja „a) a Htv. 37. § (2) bekezdés

a) pontjában meghatározott piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység végzése
esetén naptári naponként 1.000,-Ft,” hatályon kívül kerül
2.§ A R. 9.§ (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő lép:

„b)a Htv. 37. § (2)bekezdés a) és b)pontokban meghatározott építőipari-, természeti
erőforrás kutatási-, és bármely egyéb tevékenység végzése esetén naptári naponként
5.000,-Ft.”
3.§ Záró rendelkezések
(1) A R. egyebekben változatlanul érvényes.
(2) Jelen rendelet 2011. március 01-én lép hatályba.
Huszár Gábor

Dr. Dancsecs Zsolt

Polgármester

jegyző

Kihirdetés napja:
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Indokolás:
1.§-hoz:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37.§ (2) bekezdését újraszabályozta 2010.
évi CXXIII. Tv „az Adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói
kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek
teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról” szóló. Ennek
következtében kikerült a törvényből a Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontjában

meghatározott piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység, amit ezért hatályon
kívül kell helyezni.
2.§-hoz:
Ugyanezen jogszabálymódosítás megváltaoztatta a Helyi adókról szóló törvény 37.§
(2) bekezdés alpontjainak a jelölését, így ehhez kell igazítani a rendeletünket is.
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2011. február 23-i ülésére
Tárgy: Dolgos Díszfaiskola Kft terület- és helyiségbérleti ügye
Tisztelt Képviselő-testület!
Dolgos Díszfaiskola Kft. képviseletében Dolgos Gyula és Dolgosné Fehér Beatrix az. 1. és 2.
sz. mellékletben található kérelemmel fordultak a T. Képviselő-testülethez.
Bevezetés:
Szentgotthárd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a szentgotthárdi 1377/1
hrsz-ú, 998 m2 területű ingatlan, mely ingatlan a „Gimnázium” 1376/2 hrsz. és az
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat (továbbiakban: ÖKV) által kertészetként használt
1377/3 hrsz-ú ingatlanok közt helyezkedik el (térkép: 3.sz. melléklet).
Az 1377/1 hrsz-ú ingatlan régebben a Gimnáziumhoz tartozott, azon a területen az iskola
gondnokának volt kertje, továbbá állattartásra alkalmas ólak. A gondnoki lakás
megszűnésével a terület egy részét (kb. 300 m2-t) használatba vette az ÖKV., kertészet
céljából, mely területrészért használati díjat nem fizetett a Gimnázium felé.
1996-tól a Dolgos Díszfaiskola Kft. bérleti története:
1.) 1996-ban Dolgos Gyulának a Közszolgáltató Vállalat bérbe adta az általa a fentiek szerint
kertészetként használt területrészt, hogy ezen a területen díszfaiskolát nyisson, (továbbá
bérbe adott az ÖKV egyik üvegházából 20m2 területet.)
2.) Miután növény-egészségügyi szempontból nem volt előnyös a Gimnázium felé eső, a
bevezetőben említett „gimnáziumi terület” gazossága, ezért Dolgos Gyula a
Gimnáziumtól vett bérbe további 540 m2 területrészt.
3.) Dolgos Gyula 1996 szeptember 11-től a LAMIGO KFt-vel közösen 18-18 m2 területet
bérbe vett virágárusító és valutaváltó pavilon elhelyezésének céljából ugyanezen 1377/1
hrsz-ú területen a Képviselő-testület 161/1996. sz. határozata alapján. A két jelenleg is
működő pavilont a két bérlő maga építette fel.
4.) Ugyanezen az 1377/1 hrsz-ú ingatlanon található még egy épület, mely korábban
szabóműhelyként funkcionált. Az épületet Dolgos Gyuláék 2004. január 1-je óta bérelik 22 éves határozott idejű bérleti szerződések alapján az Önkormányzattól. Az utolsó
szerződés 2010. december 31-én lejárt. A szerződés meghosszabbítására Dolgos
Díszfaiskola Kft. a 2.sz. mellékletben található kérelemmel fordult a T. Testülethez.
A rövidebb idejű, 2 éves bérleti szerződések megkötését a Gimnázium fejlesztési terve, az
intézmény esetleges bővítésének szándéka indokolta. A pavilonok alatti területre
vonatkozó szerződésekbe is belekerült az a kitétel, hogy amennyiben a Gimnáziumnak a
területre szüksége lesz, a pavilont kártérítés nélkül el kell bontani.
Ezek után összefoglaljuk a mára kialakult helyzetet:
- adott a szentgotthárdi 1377/1 hrsz-ú ingatlan, rajta egy téglaépület (volt szabóműhely)
– az ingatlan tulajdonosa Szentgotthárd Város Önkormányzata. Erre az egyetlen
ingatlanra négy bérleti szerződés van hatályban Dolgos Gyulával illetve a Dolgos
Díszfaiskola Kft-vel. Az egész területet Dolgosék használják díszfaiskola céljából. A
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négy szerződésből kettőnél a bérbeadó az önkormányzat, egynél a bérbeadó a
Gimnázium, egynél bérbeadó az Önkormányzati Közszolgáltató vállalat.
említésre érdemes még, hogy a bérleti díjak valamennyi szerződés esetén
különbözőek.
Van továbbá még egy bérleti szerződés a területen a LAMIGO KFT-vel, az általa
használt Pavilon alatti 18 m2-nyi területre

Jelenlegi helyzet:
Dolgos Díszfaiskola Kft. az 1. sz. mellékletben található kérelemmel fordult a T. Testülethez,
melyben kéri ezen állapot megszűntetését és kezdeményezik, hogy egy bérbeadóval
állhassanak szerződéses viszonyban. Dolgos Gyuláék egyben kérik a bérleti díj méltányos
megállapítását, mivel a terület nem rendelkezik közművekkel.
A viszonylag bonyolult bérleti összefonódások felszínre kerülése folytán a helyzet tisztázása
érdekében egyeztetésre hívtuk össze az érintett feleket (Pénzes Tibor SZOI Ig., Vass József
ÖKV Ig. Dolgos Díszfaiskola KFT képviselőit), amely egyeztetést követően váltak igazán
világossá a fent körülírt bérleti ügyek.
A területen jelenleg nincsenek közművek kiépítve, villamos energiát a szomszédos ingatlanról
az ÖKV biztosítja.
A Dolgos Díszfaiskola KFt. az alábbi bérleti díjakat fizeti:
- SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium felé: 2010-ben: 146.000.-Ft/év (270.-Ft/m2/év)
- ÖKV felé: 2011-ben: 308.000.-Ft+ÁFA= bruttó 385.000.-Ft/év (300 m2 terület + 20
m2 üvegház , 1203.-FT/m2/év)
- Önkormányzat felé a pavilon alatti részért: 2010.-ben: bruttó 14.074.-Ft/év (781.Ft/m2/év)
- Önkormányzat felé szabóműhely helyisége után: 2010-ben bruttó 187.560.-Ft/év
(7815.-Ft/m2/év) (15.630.-Ft/hó)
Ha mindent összeadunk, akkor terület után : 545.074.-Ft/év. bérelt terület összesen: 858 m2 +
20 m2 üvegház
A szabóműhely után pedig 187.560.-Ft/év (szabóműhely 24 m2)
Döntés meghozatala: Ki legyen a bérbeadó?
A T. Testületnek egyszer arról kellene dönteni, hogy az 1377/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében ki
legyen a bérbeadó! Megpróbáltuk végigelemezni a lehetséges variációkat:
1./ Amennyiben az Önkormányzat az egyedüli bérbeadó:
- A Gimnázium 146.000.-Ft, az ÖKV bruttó 385.000.-Ft tervezett éves bevételtől
elesik.
- Bérleti szerződést kötünk a Dolgos Díszfaiskola KFt-vel 1377/1 hrsz-ú ingatlan
kertészeti célú használatára, mely tartalmazza a pavilon alatti terület bérleti díját is,
mely bevétel növekedést jelent.
- Külön bérleti szerződés tartalmazza a szabóműhely bérleti díját
A terület használatáról szóló szerződésben és a szabóműhely bérleti szerződésébe is rögzíteni
kell azon tényt, hogy a bérlő meghatározott tevékenységet folytathat az ingatlanon, ill. arra a
célra használhatja.
(A LAMIGO KFt. által használt 18 m2-es területrészt ki kell venni az összterületből.)
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Továbbra is tartalmazni kell a megkötendő szerződésnek azon kitételt, hogy a Gimnáziumnak
amennyiben a területre szüksége lesz, úgy az ingatlanon folytatott tevékenységgel fel kell
hagyni és a pavilont el kell bontani mindenfajta kártérítés nélkül.
2./ Amennyiben a Gimnázium lenne a Bérbeadó:
- Az Önkormányzat elesik Dolgos Díszfaikola KFt. által fizetett éves (szabóműhely és
pavilon alatti terület) bruttó 201.634.-Ft bérleti díjtól, továbbá a LAMIGÓ KFT. által
fizetett 14.074.-Ft-tól, az ÖKV bruttó 385.000.-Ft éves bevételtől.
- A Gimnázium lenne az ingatlan egyedüli bérbeadója, ezáltal jelentősebb bevételre
tehet szert.
- Testületnek ebben az esetben is ki kell kötni azt, hogy ingatlan használatáról szóló
szerződésben, amely tartalmazza egyben a szabóműhely használatát is, hogy a bérlő
meghatározott tevékenységet folytathat, ill. arra a célra használhatja, ezért a
megkötendő szerződést a Testületnek, mint tulajdonosnak jóvá kell hagynia.
3./ Amennyiben az ÖKV lenne a Bérbeadó:
- Az Önkormányzat elesik Dolgos Díszfaikola KFt. által fizetett éves (szabóműhely és
pavilon alatti terület) bruttó 201.634.-Ft bérleti díjtól, továbbá a LAMIGÓ KFT. által
fizetett 14.074.-Ft-tól, a Gimnázium éves 146.000.-Ft éves bevételtől.
- Az ÖKV lenne az ingatlan kezelője és egyedüli bérbeadója.
- Testületnek ebben az esetben is ki kell kötni azt, hogy ingatlan használatáról szóló
szerződésben, amely tartalmazza egyben a szabóműhely használatát is, hogy a bérlő
meghatározott tevékenységet folytathat, ill. arra a célra használhatja, ezért a
megkötendő szerződést a Testületnek, mint tulajdonosnak jóvá kell hagynia.
Mennyi legyen a bérleti díj?
Jelenleg:
- SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium felé: 270.-Ft/m2/év
- ÖKV felé: bruttó 1203.-FT/m2/év (üvegházzal együtt)
- Önkormányzat felé a pavilon alatti részért bruttó 781.-Ft/m2/év
- Önkormányzat felé szabóműhely helyisége után: bruttó 7815.-Ft/m2/év
A területbért illetően ahol „áru bemutatás” történik a pavilon alatti terület kivételével
mindenképpen tanácsos egységes díjat megállapítani, a pavilon alatti területre véleményünk
szerint egy magasabb bérleti díjat kell meghatározni, mert a pavilonokban kereskedelmi
tevékenység folytatható, továbbá a szabóműhelyre helyiségbérleti díját kell megállapítani.
A területbért illetően: Ha a Gimnázium és az ÖKV általi díj átlagát vennénk: nettó 590.Ft/m2/év.
(A pavilonok által és a szabóműhely által elfoglalt terület nagysága: 95 m2, ami alapján a
maradék terület 903 m2, a korábban Gimnáziumtól és ÖKV-tól bérelt 840 m2 területtel
ellentétben.)
A pavilon alatti 18 m2 terület 2010. évi inflációval növelt értéke: 11.810.-Ft+ÁFA/év (656.Ft+ÁFA/m2/év)
Tájékoztatásul közölnénk a Pável Á. ltp. butiksor alatti terület bérét: bruttó 1256.-Ft/m2/év.
Nem szabad azonban elfeledni, hogy azok a területünkön álló üzlethelyiségek (boltok,
vendéglők, szolgáltató helyek néhány négyzetméteren. . Díszfaiskolának teljesen más méretű
terület szükséges – ezért m2-ben nem lehet ugyanannyit elkérni mint az említett helyiségek
alapterülete után megtehetjük.
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Javaslat a bérleti jogviszonnyal és díjjal kapcsolatban:
1. Az 1377/1 hrsz-ú ingatlant illetően egyetlen bérbeadónak kell lenni és célszerűen
egyetlen szerződést kell rá kötni a bérlővel.
2. A Dolgos Díszfaikola Kft-vel kötendő szerződésben az egy összegű bérleti díjon belül
jelezni kell a volt szabóműhely bérleti díjának a nagyságát, a pavilon alatti terület
bérleti díjának nagyságát, és a díszfaiskola többi terület díjának nagyságáz.
3. A bérleti díjat a jelenleg is fizetendő mértékhez kellene megállapítani:
A 18 m2-es pavilon alatti terület bérleti díja: bruttó 14.074.-Ft/év (2010-es szint)
A Szabóműhely bérleti díja: bruttó 187.560.-Ft/év (2010-es szint)
A 903 m2 terület bérleti díja: 506.000.-Ft (2011-es szint, Ezen összeg a korábban
bérelt 840 m2 területével azonos, az ÖKV 20m2-re eső területbére levonásra került.)
Az természetesen kérdés, hogy a 2010-es infláció a szabóműhely és a pavilon alatti
területre vonatkozóan felszámításra kerüljön.
4. LAMIGO KFT esetében a pavilon alatti 18 m2-re eső terület bérleti díját a fentiek
szerint kell megállapítani.
A Lamigo Kft. által használt pavilon előtti kb. 7 m2-es területet is bele kell venni az új
szerződésbe.
A volt szabóműhely bérbe adása:
Dolgos Gyula a 2.sz. mellékletként csatolt kérelemben kéri a bérleti jogviszonyának
meghosszabbítását, továbbá azt, hogy a bérleti díj összege ne emelkedjen, az maradjon
változatlan áron.
Ha a korábban vázoltak alapján kerül megkötésre a Dolgos Díszfaiskola KFT-vel a szerződés,
akkor a szabóműhelyre vonatkozóan nem kell külön döntést hozni.
Elsősorban a Dolgos Díszfaiskola KFT-vel új bérleti szerződés megkötését javasoljuk
határozatlan időre 1 hónap felmondási idővel, hiszen egyrészről az épületet más számára
bérbe adni nehezen lehet; a kertészet viszont azt jól tudja hasznosítani – ilyen szempontból a
vállalkozónak is segítségére vagyunk.
Az épület meghirdetése azért is meggondolandó, mert a gimnázium bővítése, új szárnnyal
bővítése rendre felmerül (legutóbb egy 2008-as pályázat kapcsán) – amennyiben ilyenre sor
kerül, akkor ezt a területet is érintheti a beruházás. Ha az épületet valaki bármilyen célra veszi
ki, természetesen át kell alakítania (mivel víz – szennyvíz csatlakozás sincs kiépítve), majd
pedig kiderülhet, hogy onnan esetleg el kell költöznie és az épületet lebontjuk.
Természetesen a LAMIGO KFt-re vonatkozóan is új szerződést kell kötni.
Mindettől függetlenül határozati javaslatként a meghirdetést is tartalmazza a tervezet.
Határozati javaslat
1./ „A” variáció:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1377/1 hrsz-ú
ingatlan területének és az azon lévő elárusító pavilon alatti területrész bérbeadásáról az
alábbiak szerint dönt:
A terület bérbeadására ezentúl ………………………….. jogosult…
A bérleti díj mértéke a következő:
A pavilon alatti 18 m2 terület bruttó bérleti díja: …..-Ft/év, azaz …..Ft/m2/év
A 24 m2 területű szabóműhely bruttó bérleti díja: …..Ft/év, azaz ….Ft/m2/év
A 903 m2 terület bruttó bérleti díja……Ft/év, azaz ….Ft/m2/év
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy rendelkezik, hogy a
meglévő bérleti szerződéseket meg kell szüntetni és azt követően új bérleti szerződést kell
kötni.
„B variáció”: Amennyiben bérbeadó nem Szentgotthárd Város Önkormányzata:
Az ingatlan használatáról szóló bérleti szerződésben, amely tartalmazza egyben a
szabóműhely használatát is rögzíteni kell, hogy a bérlő meghatározott (jelenleg is az
ingatlanon végzett) tevékenységet folytathat, ill. arra a célra használhatja. A szerződés pedig
csak az Önkormányzat Képviselő – testületének jóváhagyásával érvényes. A meglévő bérleti
szerződéseket meg kell szüntetni és azt követően új bérleti szerződést kell kötni.
Határidő: a szerződések megszüntetésére azonnal, az új szerződés megkötésére 2011. április
15.
Felelős: a megszüntetésért Huszár Gábor polgátester
Pénzes Tibor – SZOI Igazgató
Vass József igazgató
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő Szentgotthárd, Széll K. tér 2. szám alatti 1377/1 hrsz-ú
ingatlanon lévő 24 m2 alapterületű helyiségre Dolgos Díszfaiskola Kft-vel való bérleti
szerződés határozatlan időre – 1 havi felmondási határidő kikötésével - történő
meghosszabbításához/megkötéséhez hozzájárul. Havi bérleti díj 2011-ben : nettó ……………
…Ft+ÁFA.
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dolgos Díszfaiskola Kft-vel
fennálló szentgotthárdi 1377/1 hrsz-ú ingatlanon lévő 24 m2 alapterületű üzlethelyiségre
vonatkozó szerződés meghosszabbításához nem járul hozzá, a helyiséget bérbeadásra a
helyben szokásos módon / Városi TV, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi honlap/
meghirdeti. A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó……….……………..Ft+ÁFA.
A bérlet időtartama határozatlan, 1 havi felmondási határidő kikötésével.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani. A pályázat
beérkezésének határideje 2011. március 17. A pályázónak vállalnia kell … havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.
Határidő a közlésre azonnal, Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szerződéskötésre: 1. pontban: 2011. április 15.
2. pontban: 2011. március 17.
3. pontban 2011. márciusi testületi ülés
Szentgotthárd, 2011. február 15..
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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3.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1.. szám alatti lakás kiutalása
Tisztelt Bizottság !
Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat tájékoztatása szerint a Szentgotthárd, Széll K. tér
15. fszt. 1. szám alatti 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás 83 m 2 alapterületű komfortos lakás leadásra
került. (Alaprajz 1. sz. melléklet)
A lakás ezidáig szociális alapon kiutalt bérlakásként volt hasznosítva, viszont a főtéri és
utcafronti elhelyezkedésénél fogva alkalmas lehet üzlethelyiségként történő hasznosításra.
A 90-es évek elején több főtéri, Önkormányzati tulajdonban lévő lakás került értékesítésre az
akkori bérlők részére – a törvényi előírások szerint - kedvezményes áron, akik ezen
lakásokat később jóval nagyobb áron értékesítettek, melyekből üzlethelyiségek kerültek
kialakításra és azóta is így működnek. Jelentősen javították a fő tér képét és teljesen
megfelelnek annak a jogos elvárásnak, hogy egy város fő terét körülvevő épületek földszinti
részén nem szociális bérlakásoknak, hanem kereskedelmi vagy szolgáltató egységeknek kell
lenni.
Amennyiben üzlethelyiségként kerülne bérbeadásra az ingatlan, úgy a jelenlegi kb. 12.000.Ft havi lakbér többszörösével lehet bevételként számolni.
Jelenlegi helyzet:
Az üzletté alakításhoz szükséges a jelenleg lelakott állapotú lakás felújítása, műszaki
állapotának felmérése, bejárati ajtónyílás építésügyi kialakíthatóságának vizsgálata, mivel az
épület helyi védelem alatt áll, továbbá a jelenlegi ablaknyílások alatt pinceablakok találhatók.
Az üzletként való hasznosítás esetén szükséges a társasház alapító okiratának és földhivatali
nyilvántartásban az ingatlan megnevezésének módosítása is.
A homlokzati portál és (esetleges) ajtónyílás kialakítása végett – mivel az épület helyi
védelem alatt áll – szükséges Építéshatósági engedélyezési eljárás lefolytatása is.
Most arról kellene dönteni, hogy a T. Testület a fent körülírt ingatlant továbbiakban
lakásként, vagy üzletként kívánja a jövőben hasznosítani.
Amennyiben üzletként, úgy a következő testületi ülésre elvégezzük a műszaki állapot
felmérését, és meghatározzuk a feltétlenül szükséges, elvégzendő felújítási, átalakítási
munkálatokat, az Építésügyi hatósági eljárás részleteit. (Építési, használatbavételi eljárás)
Ezen túlmenően meg kell majd határozni a bérbeadás feltételeit is - javaslat készül arra, hogy
az átalakítás költségei milyen formában kerülhetnek megtérítésre.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Széll K. tért
15. szám alatti jelenlegi önkormányzati bérlakás kapcsán felkéri a Műszaki Irodát, hogy
vizsgálja meg hogy ez a szentgotthárdi 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás 83 m 2 alapterületű
komfortos lakás üzlethelyiséggé alakításának mik a műszaki-, építésügyi feltételei és
ennek várható költségei. Készüljön erről a következő rendes testületi ülésre tájékoztatás a
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Képviselő-testület részére.
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.
Határidő: a közlésre azonnal, 1. pontban tájékoztatás elkészítése: márciusi testületi ülés.
Felelős: Műszaki Iroda, Fekete Tamás és Tófeji Zsolt
Szentgotthárd, 2011. február 11.

Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti garázs bérbeadása
Tisztelt Képviselő-testület!
Varga Csaba Szentgotthárd, Széchenyi u. 29/B. sz. alatti lakos a mellékelt kérelemmel (1.sz.
melléklet) fordult az Önkormányzathoz, melyben kéri a T. Testület hozzájárulását a
Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti társasház udvarán lévő 1334/A/8 hrsz-ú 14 m2-es,
jelenleg üresen álló garázs számára történő bérbe adásához.
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.
Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy 2010-ben a garázs havi bérleti díja 4660.-Ft volt, ami 333.Ft/m2-t jelentett.
A 2010-es infláció 4,9% volt, így javasoljuk a jelen testületi ülésen elfogadandó
helyiségbérleti díj emeléséről szóló határozatnak megfelelően a garázs havi bérleti díját is
annak megfelelően megállapítani.
Az inflációval történő emelés esetén a havi bérleti díj 350.-Ft x 14 m2 = 4.900.-Ft
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Szentgotthárd,
Deák F. u. 12. szám alatti társasház udvarán lévő 1334/A/8 hrsz-ú 14 m 2 alapterületű garázs
Varga Csaba (szül.: Komló, 1984.05.15., an.: Orsós Katalin) Szentgotthárd, Széchenyi u. 29/B.
sz alatti lakos részére történő bérbeadásához határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idővel.
A havi bérleti díj : ……….-Ft
Bérleti szerződés megkötése az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat közlése szerint.
Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre legkésőbb 2011. március 16.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető tanácsos, Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
2./ A Képviselőtestület a Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti társasház udvarán lévő
1334/A/8 hrsz-ú 14 m2 alapterületű garázst bérbeadásra meghirdeti havi ………….-Ft-ért.
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 17. A bérleti szerződés időtartama
határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.
Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. márciusi testületi ülés.
Az ingatlan bérbeadásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
A hirdetményt a helyben szokásos módon kell közzétenni: Városi TV, Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblája, Polgármesteri Hivatal internetes honlapján.
Határidő: a meghirdetésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2011. február 10.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzem:
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Dr. Dancsecs Zsolt jegyző1.sz. melléklet:
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésére
Tárgy: Önkormányzati megtakarítási program – közbeszerzési szabályzatok, helyben
központosított közbeszerzés
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 308/2010. sz. határozatában
döntött az un. Önkormányzati megtakarítási programban történő részvételről, ill. ennek
megvalósítása keretében a Lucsik és Társa Kft.-vel történő szerződéskötésről.
A Képviselő-testület 2/2011. sz. határozatában a megtakarítási program Intézkedési terve
került jóváhagyásra.
Az Intézkedési terv tíz pontban foglalta össze a program során elvégzendő feladatokat,
melyek közül az előterjesztés készítésének időpontjáig, a rendelkezésre bocsátott anyagokból
a T. Testület elé terjesztjük az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felülvizsgált és
módosításra javasolt közbeszerzési szabályzatait, a helyben központosított közbeszerzésről
szóló rendelet tervezetet.
I.

Közbeszerzési Szabályzatok

Az előterjesztés 1. sz. mellékleteként az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, a 2. sz.
mellékletben a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata került csatolásra.
A Közbeszerzési Szabályzatban a korábbi az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaira
vonatkozó szabályzatunk, kiegészítése és pontosítása történt a következők szerint:
•
•
•
•
•
•
•
•

Meghatározásra került a közbeszerzési eljárások tervezése előkészítése - II. fejezeten belül az
éves közbeszerzési terv tartalma, ill. a terv elfogadása előtt indított eljárásoknak a tervben
történő szerepeltetésére vonatkozó előírásai;
Új fejezetként került a szabályzatba a közbeszerzési eljárásokban résztvevők feladat és
hatáskörét részletező V. fejezet;
Szintén új fejezet a közbeszerzési eljárások megindítása előtt vizsgálandó kérdések, amelyben
a korábbi az eljárás fajtáiról szóló rendelkezések részben átemelésre kerültek;
Az ajánlati, részvételi felhívás fejezet kiegészítésre, pontosításra került, az egy és kétszakaszos
eljárások esetén követendő külön szabályokkal, az ajánlati-, ajánlattételi felhívás és részvételi
jelentkezésekre vonatkozó részletszabályokkal;
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontása fejezet kiegészítésre került a Kbt.-ben
meghatározott formai követelményekre vonatkozó utalásokkal, bontáskor követendő eljárás
új szabályaival;
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálása fejezet a KB-nek a BB javaslatától eltérő
döntése esetén követendő szabályokkal került kiegészítésre;
Az eredmény kihirdetésére vonatkozó előírások pontosításra kerültek;
Új fejezet a szabályzatban a szerződéskötésre vonatkozó eljárási szabályok meghatározása;

A Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata az előterjesztés 2. sz. melléklete. Az
Önkormányzat szabályzatától eltérése, hogy a Polgármesteri Hivatal látja el a helyben
központosított közbeszerzésben az ajánlatkérésre feljogosított szerv feladatait – e tekintetben
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más a szabályzat – a szabályzat felépítése, elvei, eljárási szabályai azonosak az
Önkormányzati szabályzattal.
II.

Helyben központosított közbeszerzés

A megtakarítási program egyik legfontosabb eleme a helyben központosított közbeszerzési
rendszer kialakítása. A helyben központosított közbeszerzés helyi szabályairól önkormányzati
rendeletet kell alkotni – Kbt. 17/B.§.
A helyben központosított közbeszerzés fogalmát és rendszerét a Kbt. 2007-től vezette be. A
helyben központosított közbeszerzés keretében lehetőség nyílik arra, hogy a helyi
önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek közbeszerzéseit helyben,
központosított eljárás keretében folytassuk le. A közbeszerzési eljárások centralizált,
központosított lefolytatása egységes funkcionális, vagy műszaki jellemzők érvényesítését
teszi lehetővé olyan termékek és szolgáltatások esetében, amelyek általánosan használtak,
azonos használati célúak, és jól tipizálhatók. Ezen beszerzések során lehetővé válik azon
kedvező piaci lehetőségek kihasználása, amelyek a nagyobb volumenű megrendelésekhez
kapcsolódnak, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.
A helyben központosított közbeszerzés szabályait meghatározó rendelet ben meghatározásra
került
a) a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított
szervezet – Polgármesteri Hivatal;
b) a helyben központosított közbeszerzés szabályai szerint eljárni köteles önkormányzati
költségvetési szervek köre, továbbá a többségi önkormányzati tulajdonú társaságok részére az
eljáráshoz való önkéntes csatlakozás lehetősége;
c) a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások köre;
d) az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet – Polgármesteri Hivatal, és a
helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek együttműködésének
szabályai, különösen a felek adatszolgáltatási kötelezettsége, az adatszolgáltatás és az
adatkezelés módja;
e) az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet részére fizetendő, kizárólag a
helyben központosított közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban
ténylegesen felmerült költségeket fedező díj számításának és megfizetésének módja, valamint
az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetnek az önkormányzat felé fennálló
tájékoztatási és beszámolási kötelezettsége;
f) továbbá a keretmegállapodásos eljárás második része lefolytatásának szabályai;
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és dönteni szíveskedjen. A
meghozandó döntések: Határozati javaslat elfogadása az 1. és 1. számú melléklet szerinti
szabályzatokról. A 3. számú melléklet szerinti renbelet elfogadása a Helyben központosított
közbeszerzésekről.
Határozati javaslat:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Közbeszerzési szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
VAGY
a következő módosításokkal hagyja jóvá ……………………………….
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
2.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
Közbeszerzési szabályzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
VAGY
a következő módosításokkal hagyja jóvá ……………………………….
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

Szentgotthárd, 2011. február 14.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzata

2011
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KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

I.
Általános rendelkezések
(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2003. évi CXXIX. törvény
(továbbiakban Kbt.) 6.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekről a jelen közbeszerzési
szabályzatot alkotja.
(2) A szabályzat célja: meghatározni a közbeszerzési eljárások előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az Önkormányzat nevében eljáró, ill.
az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások
dokumentálási rendjét.
(3) A szabályzat hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11.), mint ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra.
(4) A Kbt., annak végrehajtási rendeletei és jelen szabályzat előírásai szerint kell eljárni,
amennyiben a Kbt.-ben meghatározott beszerzési tárgyak – árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelés, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió – esetében a beszerzés
becsült értéke eléri, vagy meghaladja a jogszabályokban (Kbt., költségvetési törvény, EK
bizottsági rendelet) rögzített értékhatárokat.
(5) A Szabályzat alkalmazásában:
a.) A Kbt. 4.§-ban rögzített fogalom-meghatározások az irányadóak.
b.) A közbeszerzési eljárások során a Kbt.-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban
lehet eltérni, amennyiben a Kbt. az eltérést kifejezetten megengedi.
c.) az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban döntéshozó szervként a Közbeszerzési Bizottság
(továbbiakban KB) jár el.
d.) az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit az ajánlatkérő nevében eljáró személy, a KB Elnöke
gyakorolja.
e.) az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárások előkészítésére, a felhívás és a dokumentáció
elkészítésére, és az ajánlatok elbírálásának előkészítésére legalább három fős Bíráló
Bizottságot (BB) hoz létre. A Bíráló Bizottságot úgy kell kialakítani, hogy abban a
közbeszerzés tárgya szerinti-, a közbeszerzési-, a jogi-, és a pénzügyi szakértelem biztosított
legyen.
(6) A KB működése:
a) A KB. 4 főből áll, tagjait, Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
– tagjai közül - minősített szótöbbséggel választja meg. Személyükre a Képviselőtestület tagjai tehetnek javaslatot.
b) A KB tagjai egyszerű szótöbbséggel maguk közül elnököt, alelnököt választanak. Az
elnök és alelnök megbízatása képviselő-testületi tagságuk idejére szól.
c) A KB elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.
d) A KB döntéseit ülésein határozat formájában hozza. A KB határozatképes, ha
tagjainak több mint a fele jelen van.
e) Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettőjük távollétében –
kivételesen indokolt esetben - a legidősebb jelenlévő bizottsági tag vezeti
(továbbiakban Levezető Elnök).
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f) Az ülésen a vitát a Levezető Elnök nyitja meg és vezeti le, gondoskodik a rend
fenntartásáról, megadja a szót a szót kérő tagoknak illetve az ülésen részt vevőknek. A
KB tagjai jogosultak álláspontjuk ismertetésére, kérdéseket tehetnek fel a BB.
tagjainak, ill. az eljárásba bevont személyeknek.
g) A vita után a Levezető Elnök szavazásra teszi fel az eldöntendő kérdést. A KB
döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A KB. tagjai kézfelemeléssel, nyíltan
szavaznak. Szavazatuk „igen” vagy „nem” lehet. Érvényes a döntés, ha „igen”-nel
szavazott a jelenlévő KB tagok több mint fele. Szavazategyenlőség esetén, illetve ha a
szükséges számú „igen” szavazat nem gyűlt össze, a kérdést mindaddig tárgyalni kell,
amíg ezt a szavazati arányt el nem éri a KB.
h) A KB ülései nem nyilvánosak.
i) A KB üléseiről szó szerinti jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. A jegyzőkönyvet a
Levezető Elnök és a jegyzőkönyv készítője írja alá.
(7) A BB. működése:
a) A BB. tagjait Szentgotthárd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
munkatársai közül kell megválasztani. A BB tagja olyan természetes személy lehet,
akivel szemben nem állnak fenn a Kbt. 10. § -ban meghatározott kizáró okok. Erről
minden BB tagnak – minden esetben – írásban kell ún. összeférhetetlenségi és
titoktartási nyilatkozatot tenni.
b) A BB három tagú, létszáma a közbeszerzési eljárás jellegétől függően – speciális
beszerzési tárgy esetén – kiegészítendő a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező személlyel.
c) A BB tagja: Szentgotthárd Város Jegyzője, a bizottság munkájában részt kell vennie a
Pénzügyi Iroda egy-, és a Műszaki Iroda egy - közbeszerzési ismeretekkel /
képzettséggel rendelkező- ügyintézőjének. Továbbá építési beruházás esetén a
bizottság tagjaként megbízható az a személy, vagy annak a szervezetnek a
megbízottja, akivel a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt az Önkormányzat a
beruházás lebonyolítására, műszaki ellenőrzésére szerződést kötött, ill. egyéb
speciális, szakmai ismereteket igénylő beszerzés esetén, az adott területen megfelelő
szakmai ismeretekkel rendelkező személy-, valamint a Kbt.-ben maghatározott
esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonását kell biztosítani a közbeszerzési
eljárás során.
d) A BB. tagjait – Polgármesteri Hivatal dolgozóit - Szentgotthárd Város Jegyzője
határozatlan időre nevezi ki. Külső személy / szervezet közbeszerzési eljárásba történő
bevonása esetén a szerződés megkötésére a külső szervvel, személlyel, ill.
kötelezettségvállalásra Szentgotthárd Város Önkormányzatának kötelezettségvállalás,
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét szabályozó szabályzat előírásai szerint
meghatározott személyek jogosultak.
e) A BB. alakuló ülésén tagjai közül elnököt választ. A BB. tevékenységét a BB. Elnöke
irányítja.
f) A BB. határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van. A bizottság
minden tagjának egy szavazata van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,
szavazat egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
g) A BB. munkájával kapcsolatos adminisztráció a BB. Elnökének a feladata.
h) A BB. munkáját a KB. tagjaival egyeztetve végzi.
i) A bizottságok együttes üléseire a BB. Elnöke, vagy a KB. Elnöke tesz javaslatot.
Az együttes ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek hitelesítését a BB. és a
KB. egy-egy tagja végzi. A BB. ülései nem nyilvánosak.
j) A BB. önállóan is ülésezhet, az önálló ülésről készített jegyzőkönyvet a KB.
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Elnökének kell átadni.
I/A.
Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, mint ajánlattevők esetében
alkalmazandó külön szabályok
(1) Azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi tulajdonú önkormányzati
gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet a döntéshozó szervre és a Bíráló Bizottságra a
következő külön szabályokat kell alkalmazni.
(2) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban döntéshozóként Szentgotthárd
Város Jegyzője jár el.
(3) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottság munkájában
Szentgotthárd Város Jegyzője helyett a Jogi-, és Koordinációs Irodavezetője vesz részt.
(4) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban ahol a Szabályzat Közbeszerzési
Bizottságot említ ott Szentgotthárd Város Jegyzőjét, ahol Szentgotthárd Város Jegyzőjét említ
ott a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetőjét kell érteni.
(5) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokra egyébként értelemszerűen kell
alkalmazni az egyéb szabályokat
II.
A közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése
(1) Az Ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb április 15-ig éves összesített
közbeszerzési tervet készít az adott költségvetési évre tervezett közbeszerzéseiről.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
- a tervezett közbeszerzési eljárás megnevezését,
- a tervezett közbeszerzési eljárás tárgyát,
- a tervezett közbeszerzési eljárás fajtáját,
- a közbeszerzés becsült értékét.
(2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja
maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának a
kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre
vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is
lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb
változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
(3) Az éves közbeszerzési tervet a Pénzügyi Irodavezető készíti el, ill. szükség esetén azt
aktualizálja.
(3) Az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását a KB hagyja jóvá,
amelyet tájékoztatás céljából a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Az előterjesztés
elkészítéséért a Pénzügyi Irodavezető felelős.
(4) Az éves közbeszerzési tervet valamint annak módosítása(i)t az Önkormányzat honlapján
közzé kell tenni. A közzétételért a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetője felelős.

131

III.
A közbeszerzési eljárások dokumentálása
(1) Az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás
alapján megkötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban, illetőleg az eljárási
cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott
jogszabály szerint elektronikusan kell dokumentálni.
(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével
kapcsolatban keletkezett valamennyi iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától (Kbt. 98.§ (4)
bekezdés), ill. a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzési
eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de
legalább az említett öt évig meg kell őrizni. Az iratok megőrzéséről, védelméről Szentgotthárd
Város Jegyzője, gondoskodik. Az iratok megőrzését oly módon kell biztosítani, hogy az
illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen maradjon.
(3) Az egyes közbeszerzési eljárásokban kötelezően elkészítendő dokumentumok,
hirdetmények körét, a közzététel formáját a Kbt. szabályozza. A Kbt.-ben nem szabályozott
hirdetmények tartalmát, valamint a közzététel részletes szabályait külön jogszabályok
határozzák meg.
(4) Az Ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint
éves statisztikai összegzést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május
31-ig megküld a Közbeszerzések Tanácsának. Az éves összegzést a Pénzügyi Irodavezető
készíti el, és továbbítja a Közbeszerzések Tanácsa felé.
(5) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos – külön a korábbiakban nem nevesített dokumentumok elkészítése a BB. feladata. A BB. gondoskodik a hirdetmények
megjelentetéséről a Közbeszerzési Értesítőben, ill. szükség esetén az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, figyelembe véve a Kbt.-ben meghatározott előírásokat és határidőket.
IV.
A közbeszerzési eljárások nyilvánossága
(1) Az Ajánlatkérő a Kbt. 17/C. §-ban meghatározott adatokat, információkat, hirdetményeket
öt munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva az Önkormányzat /
Polgármesteri Hivatal honlapján közzé teszi.
(2) A közzétételre kerülő dokumentumokat a BB. köteles három munkanapon belül a Jogi-, és
Koordinációs Iroda vezetőjének és a honlapon történő közzététel feladatait ellátó ügyintéző
részére elektronikus formában eljuttatni, akik gondoskodnak az (1) pontban rögzített
határidőn belül a honlapon való közzétételről.
V:
A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek feladatai és hatáskörei
(1)

-

Az ajánlatkérő nevében eljáró személy feladata:
a dokumentáció megfelelő példányszámban való rendelkezésre bocsátása,
a közbeszerzés technikai lebonyolítása és a külső kapcsolattartás, (ajánlattevők,
közbeszerzési szakértők, és Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága),
az ajánlatok érkeztetése és őrzése,
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-

-

az ajánlatok bontásának megszervezése,
az ajánlatok értékelésével, az eredményhirdetéssel, a szerződéskötéssel és az eljárás
lezárásával összefüggő adminisztrációs jellegű feladatok (ide tartozik a bíráló bizottság
ülésének megszervezése, a nyertes személyének jóváhagyatása, az eredményhirdetés
szervezése és bonyolítása, külső levelezések) bonyolítása
a megkötött szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése a teljesítésig.

(2) Közbeszerzési tanácsadó (külső személy vagy szervezet) feladata:
-

A BB., illetve az ajánlatkérő nevében eljáró személy munkáját tanácsadással
segíti, vagy az eljárást lebonyolítja – mint ajánlatkérő nevében eljáró személy- az
ajánlatkérő által felkért közbeszerzési tanácsadó, aki az eljárást megindító
hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja.
A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (második rész)
esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa által
vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (11. §) köteles
bevonni, figyelembe véve egyben a Kbt. 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti
követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések
esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési
tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható.

(3) a BB. elnökének feladata:
- irányítja a BB. tevékenységét
- ellátja a BB. munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
- javaslatot tesz a BB. és a KB. együttes üléseire
- ellátja az ajánlatok / részvételi jelentkezések benyújtásával kapcsolatos adminisztrációt
- gondoskodik az értékelő munka végeztével a BB. munkájáról készített jegyzőkönyv
hitelesítéséről
(4) BB. feladata:
-

-

-

kiválasztja a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő fajtájú eljárást,
elkészíti, KB.-vel leegyezteti, ellenőrzi és véglegesíti, a közbeszerzési eljárásokat
megindító hirdetményt,
elkészíti, és ellenőrzi az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó dokumentációt,
ismertetőt,
szükség esetén az ajánlati biztosíték összegének megállapítása,
egy tagja elvégzi a BB. és a KB. együttes üléseiről készített jegyzőkönyv hitelesítését
elkészíti a közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyéb dokumentumokat
gondoskodik a hirdetmények a Közbeszerzési Értesítőben, ill. az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő megjelentetéséről
a közzétételre kerülő dokumentumokat három munkanapon belül elektronikus
formában eljuttatja a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetőjének és a honlapon történő
közzététel feladatait ellátó ügyintéző részére,
előkészíti és elvégzi a beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések bírálatát
(értékelését)
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-

a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről egyéni bírálati lapokat, valamint
írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít
döntési javaslatot készít a KB. részére - két szakaszos eljárás esetén a részvételi
szakaszban és az ajánlattételi szakaszban is egyaránt - és azt a KB. elé terjeszti

(5) Szentgotthárd Város Jegyzője
- a BB tagja
- kinevezi a BB. tagjait
- döntéshozóként jár el azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi
tulajdonú önkormányzati gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet
-

gondoskodik az iratok megőrzéséről, védelméről
a belső ellenőr által a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során tapasztalt jogsértésről
kapott az értesítést követően haladéktalanul gondoskodik a jogszabályi előírásoknak
megfelelő gyakorlat helyreállításáról
gondoskodik a Közbeszerzési Döntőbizottság Kbt. szerinti tájékoztatásáról (a
szükséges iratok megküldéséről)

(6) KB. elnöke:
- gyakorolja az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit
- javaslatot tesz a BB. és a KB. együttes üléseire
- kihirdeti a közbeszerzési eljárás végeredményét
(7) KB feladata:
- elkészítteti és a Képviselő-testület elé terjeszti a Közbeszerzési Szabályzatot illetve
módosításait,
- az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban döntéshozó szervként a jár el
- dönt a közbeszerzési szakértő vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásáról
- kijelöli az ajánlatkérő nevében eljáró személyt
- dönt a közbeszerzési eljárások megindításáról
- dönt az adott közbeszerzési eljárás szükséges pénzügyi fedezetének rendelkezésre
állásáról,
- egy tagja elvégzi a BB. és a KB. együttes üléseiről készített hitelesítését
- véleményezi és jóváhagyja a közbeszerzési eljárásokat megindító hirdetményt ajánlati-, részvételi felhívást

az

- legalább egy tagja részt vesz a bontáson
- a BB. által elkészített döntési javaslatban foglaltakat figyelembe véve dönt a beérkezett
ajánlatok / részvételi jelentkezések alapján az ajánlattevők / részvételre jelentkezők
alkalmasságáról, az eljárásból történő kizárásáról, az ajánlatok / részvételi jelentkezések
érvényességéről, ill. érvénytelenségéről, az eljárás eredményéről
- jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását
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(8) Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetője:
- azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi tulajdonú önkormányzati
gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet, Szentgotthárd Város Jegyzője helyett
részt vesz a Bíráló Bizottság munkájában
- felel az éves közbeszerzési tervnek az Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal honlapján
történő közzétételéért
(9) Pénzügyi Iroda vezetője:
- elkészíti és szükség esetén aktualizálja az éves közbeszerzési tervet
- felel az éves közbeszerzési terv, ill. szükség esetén annak módosítása(i)nak a Képviselőtestület elé terjesztéséért
- elkészíti az éves statisztikai összegzést és továbbítja a Közbeszerzések Tanácsa felé.
- az éves közbeszerzésekről írásos előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület elé.
(10) Belső ellenőr:
- elvégzi a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését
- amennyiben a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során jogsértést tapasztal, erről
haladéktalanul köteles tájékoztatni a Jegyzőt, ill. a jogellenes gyakorlat megszüntetését
kezdeményezni.
- éves ellenőrzési jelentésében számol be az ellenőrzött közbeszerzési eljárásokkal
kapcsolatos tapasztalatairól
(11) Képviselő testület:
- jóváhagyja a belső ellenőr stratégiai tervét
- jóváhagyja a Közbeszerzési Szabályzatot illetve módosításait

VI.
A közbeszerzési eljárás megindítása előtt vizsgálandó kérdések
(1) Az értékhatár figyelembevételével kell eldönteni, hogy a közbeszerzésekre a Kbt. mely
részében meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni.
(2) A közbeszerzés csak akkor indítható meg, ha a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.
(3) Amennyiben a közbeszerzés anyagi fedezete nem áll rendelkezésre, de az ajánlatkérő
támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be vagy fog benyújtani, az ajánlati felhívást
közzé lehet tenni, de ezt a körülményt a felhívásban szerepeltetni kell, és fel kell hívni az
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3) bekezdésében foglaltakra is.
(4) A közbeszerzési eljárás (amennyiben nem tervpályázatról van szó) elindításához az is
szükséges, hogy az önkormányzat rendelkezésére álljanak a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges engedélyek (pld.: jogerős és
végrehajtható építési engedély)
(5) Az eljárás fajtájának kiválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a
közbeszerzések alapeljárása a nyílt és a meghívásos eljárás, más eljárásfajta csak akkor
alkalmazható, ha annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei teljes körűen és bizonyíthatóan
fennállnak.
(6) Keret-megállapodásos eljárás a Kbt. 7/A Cím szabályai szerint alkalmazható.
(7) A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárásfajtáról a másikra.
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(8) Az egyes eljárások részletes szabályait a Kbt. rögzíti.
(9) Dinamikus beszerzési rendszer is létrehozható és működtethető az ezt szabályozó
jogszabályi előírások figyelembe vételével.
VII.
Az ajánlati-, / részvételi felhívás
(1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény lehet:
- ajánlati felhívás,
- részvételi felhívás,
- ajánlattételi felhívás.
A hirdetmény közzétételének feltétele, hogy létezzen megfelelő módon előkészített
ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és dokumentáció, amennyiben a törvény előírja vagy
indokolt.
(2) Az Ajánlatkérő ajánlati-, részvételi felhívást a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos
lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben, illetve a közösségi értékhatárt elérő értékű
közbeszerzések esetén - a Közbeszerzések Tanácsán keresztül - az Európai Unió Hivatalos
lapjában közzé teszi. Az Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa részéről történő közzétételt,
illetve az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére történő feladást
követően az ajánlati-, / részvételi felhívás az Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal honlapján
is közzé teszi.
(3) A kétszakaszos eljárásoknál a részvételi szakaszra vonatkozó dokumentációt és a
részvételi felhívásnak a részvételi szakaszra vonatkozó részeit, valamint a beszerzés tárgyát és
mennyiségét a részvételi határidő lejártáig, annak egyéb elemeit pedig az ajánlattételi határidő
lejártáig lehet módosítani.
(4) Az ajánlati/ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeket az ajánlattételi határidő
lejártáig lehet módosítani. A módosított feltételekről új hirdetményt kell közzétenni, amelyben
új ajánlattételi határidőt kell megállapítani.
(5) Ajánlatkérő az ajánlati/ajánlattételi felhívás mellett dokumentációt is rendelkezésre bocsát
az ajánlattevők részére, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- ajánlati felhívás és általános rendelkezések az ajánlattétel feltételeiről,
- egyéb dokumentumok,
- műszaki dokumentáció,
- szerződés tervezet,
- egyebek pld. felolvasólap-minta, ajánlattevői nyilatkozat-minta
Az ajánlatkérő részvételi dokumentációt is rendelkezésre bocsáthat a részvételre jelentkezők
részére, a versenypárbeszédben pedig ismertetőt köteles készíteni.
(6) A dokumentációt ingyen vagy ellenérték fejében bocsáthatja ajánlatkérő az ajánlattevők
részére. A dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére
történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel
felmerült költséget alapul véve kell megállapítani.

VIII.
Az ajánlatok / jelentkezések benyújtása és nyilvántartásba vétele
(1) Az ajánlattevő / részvételre jelentkező által benyújtott ajánlatnak / részvételi
jelentkezésnek meg kell felelnie az ajánlati / részvételi felhívásnak, az ajánlattételi-, /
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részvételi dokumentációnak, valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek.
(2) Az ajánlatot / részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati / részvételi felhívásban
megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi / részvételi
határidő lejártáig.
(3) Az ajánlatokat / részvételi jelentkezéseket lezárt borítékban kell leadni abban az esetben is,
ha azt az ajánlattevő / részvételre jelentkező személyesen nyújtja be.
(4) Az ajánlattevő / részvételre jelentkező részére - amennyiben ajánlatát / részvételi
jelentkezését személyesen nyújtja be - az ajánlat / részvételi jelentkezés átvételéről
elismervényt kell adni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvétel időpontját, az
átvevő nevét és kézjegyét, valamint annak elismerését, hogy az ajánlat / részvételi jelentkezés
benyújtása lezárt, sértetlen borítékban történt. (Az átvételi elismervény mintáját az 1. sz.
melléklet tartalmazza.)
(5) A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések borítékján fel kell tüntetni a beérkezés
időpontját, továbbá rögzíteni kell, hogy a boríték sértetlenül érkezett-e, valamint fel kell
jegyezni az ajánlat / részvételi jelentkezés sorszámát.
(6) A beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről nyilvántartást kell vezetni. A
nyilvántartásban a beérkezett pályázatokat 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell
ellátni. A nyilvántartás tartalmazza a beérkezés időpontját, a beérkezés módját (postán
érkezett vagy személyesen nyújtották be), továbbá az esetleges egyéb megjegyzéseket (a
boríték sérülten érkezett stb.). (A nyilvántartás mintáját a szabályzat 2. sz. melléklete
tartalmazza.)
(7) Ajánlatkérőnek gondoskodnia kell a beérkezett ajánlatok bontási határidőig történő
biztonságos, zárt tárolásáról.
(8) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések benyújtásával kapcsolatos adminisztrációt a
Bírálóbizottság Elnöke végzi.
(9) Az eljárási cselekmények teljes körének elektronikus gyakorlása esetén az ajánlatok /
részvételi jelentkezések benyújtására, nyilvántartásba vételére vonatkozóan a külön
jogszabályban előírtak szerint kell eljárni. Jelen szabályzat VIII. (1)-(6) pontjában
meghatározott előírások az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén is értelem
szerűen alkalmazandók.
IX.
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontása
(1) Az ajánlatokat / a részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjában, a Kbt.-ben meghatározott személyek jelenlétében kell elvégezni. A bontást a
KB tagja, vagy a képviselőként eljáró közbeszerzési tanácsadó végzi.
(2) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásakor a Kbt.-ben, ill. az ajánlattételi /
részvételi dokumentációban meghatározottak kerülnek ismertetésre. A bontás mindaddig tart,
amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlatot fel nem bontották.
(3) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek a
Kbt. előírásának megfelelően jegyzőkönyvet kell készítenie, melyet a bontástól számított öt
napon belül meg kell küldenie az összes ajánlattevőnek. (Az ajánlatok / részvételi
jelentkezések bontásáról készülő jegyzőkönyv mintáját a szabályzat 3. sz. melléklete
tartalmazza.)
(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell ajánlattevőnkénti bontásban:
- az ajánlattevő / részvételre jelentkező nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
- az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás közzétételének/megküldésének időpontját;
- a bontáson résztvevők nevét és minőségét,
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- a beérkezett ajánlatok számát, utalva a beérkezés időpontjára (van-e késve benyújtott
ajánlat),
- azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre
kerülnek.
(5) Ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefűzve, illetőleg nem a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti módon vagy az ajánlati felhívásban a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján előírt
módon van összefűzve, akkor a bontás alkalmával az Ajánlatkérő Kbt. 80. § (5)
bekezdésének megfelelően gondoskodik az ajánlat összefűzéséről.
X.
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának szakmai előkészítése
(1) A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések ajánlatkérő által történő elbírálásának
szakmai előkészítése, bírálata, értékelése a BB. feladata. A BB. elnöke szükség esetén külső
szakértőket is bevonhat az értékelésbe.
(2) A BB. a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről egyéni bírálati lapokat,
valamint írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít.
(3) A szakvéleménynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- az ajánlat / részvételi jelentkezés megfelel-e az ajánlati / részvételi felhívásban, ill. adott
esetben a dokumentációban előírtaknak,
- az ajánlattevő / részvételre jelentkező rendelkezik-e az ajánlat teljesítéséhez szükséges
gazdasági, pénzügyi feltételekkel,
- műszaki-technikai szempontból alkalmas-e a szerződés teljesítésére
- az előzőek alapján az ajánlattevőnek / részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére
való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát,
- az ajánlattevő / részvételre jelentkező által csatolt igazolások ellenőrzéséről való
megállapításokat, a kizáró okok vizsgálatára vonatkozó megállapításokat,
- az ajánlat / részvételi jelentkezés esetleges érvénytelenségének, vagy az ajánlattevő /
részvételre jelentkező kizárásának megállapítására vonatkozó javaslatot,
- a BB. által fontosnak ítélt egyéb véleményt.
(4) Ha az ajánlat érvénytelen, az Ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont szerint az
ajánlatot értékelnie. Ha a részvételi jelentkezés érvénytelen az Ajánlatkérőnek nem kell
ajánlattételi felhívást küldeni az érvénytelen jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek.
(5) A BB. köteles döntési javaslatot készíteni a KB. részére, amelynek tartalmaznia kell az
ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontok szerinti legelőnyösebb ajánlatot
benyújtó ajánlattevő megnevezését, szükség esetén javaslatot az ajánlattevő ajánlatának /
részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánítására, ill. szükség
esetén javaslatot az eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására, új eljárás megindítására.
Két szakaszos eljárás esetén a BB.-nak a részvételi szakaszban és az ajánlattételi szakaszban
is egyaránt el kell készíteni a döntési javaslatot.
(6) Az értékelő munka végeztével a BB. munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyv részét képezik a tagok bírálati lapja is. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
BB. által készített szakvéleményt, és a döntési javaslatot. A jegyzőkönyv hitelesítéséről a BB.
Elnöke gondoskodik.
XI.
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálása
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(1) A BB. által elkészített döntési javaslatban foglaltakat figyelembe véve a KB. dönt a
beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések alapján az ajánlattevők / részvételre jelentkezők
alkalmasságáról, az eljárásból történő kizárásáról, az ajánlatok / részvételi jelentkezések
érvényességéről, ill. érvénytelenségéről, az eljárás eredményéről.
(2) A közbeszerzést lezáró döntésről jegyzőkönyv készül.
(3) Amennyiben a KB. az írásbeli szakvéleménytől eltérő döntést hoz, azt írásban köteles
megindokolni, és az indokolást a közbeszerzési eljárás anyagához csatoltan, legalább 5 évig
köteles megőrizni.

XII.
Az eredmény kihirdetése és közzététele
(1) Az ajánlatkérő az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a Kbt.
előírásait figyelembe véve - külön jogszabályban meghatározott minta szerint - írásbeli
összegezést készít az ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről.
(4) Az ajánlatkérő, amennyiben ezt a Kbt. előírja az eljárás eredményéről vagy
eredménytelenségéről, ill. a részvételi szakasz eredményéről, vagy eredménytelenségéről
külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készít.
(5) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntését - eljárás eredményét - a Kbt.
szabályai szerint, az ajánlati/ajánlattételi felhívásban közzétett helyen és időpontban köteles
nyilvánosan kihirdetni. Az eredményhirdetésen az ajánlattevőkön kívül az ajánlatkérő által
meghívott külön jogszabályban meghatározott szervek és személyek vehetnek részt. Az
ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30
nappal elhalaszthatja. Ajánlatkérő az eredeti határidő lejárta előtt köteles a halasztásról és
annak indokáról, a szerződéskötés új időpontjáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg,
közvetlenül, írásban tájékoztatni
(4) A közbeszerzési eljárás végeredményének kihirdetését a KB. Elnöke, annak
akadályoztatása esetén a KB. egy tagja, vagy a képviselőként eljáró közbeszerzési tanácsadó
végzi.
(5) Az eredményhirdetésen ismertetni kell az összegezésben foglalt adatokat. Ajánlatkérő
köteles az összegezést a jelen lévő ajánlattevőknek átadni, az eredményhirdetésen meg nem
jelent ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetést követően írásban haladéktalanul
megküldeni.
(6) Az elbírálás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
- a kihirdetés helyét, időpontját,
- a résztvevők felsorolását a részvétel minőségének feltüntetésével,
- a jelen lévő ajánlattevők részéről az összegezés átvételének elismerését,
- az összegezést mellékletként.
XIII.
Szerződéskötés
(1)
A szerződést a kötelezettségvállalásra Szentgotthárd Város Önkormányzatának
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét szabályozó szabályzat
előírásai szerint meghatározott személy - kötelezettségvállaló - írja alá.
(2) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [Kbt. 81. § (4) bekezdés] a nyertes
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ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a
Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
(3) Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége
alól, ha az eredményhirdetést követően általa előre nem látható és elháríthatatlan ok
következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére
nem képes.
(4) A szerződést a szerződést kötő ajánlattevőnek kell teljesítenie. A teljesítéséhez csak a
szerződésben felsorolt személyek (alvállalkozók) vehetnek részt. Kivételt képez ez alól, ha a
szerződéskötést követően a felek által előre nem látható okból beállott körülményre tekintettel
a szerződés, vagy annak egy része nem volna teljesíthető és az ajánlatkérő, mint szerződést
kötő fél más megjelölt szervezet közreműködéséhez hozzájárul.
(5) A szerződő felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció
feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést
követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt
a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
(6) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre, annak módosítására és teljesítésére
vonatkozóan a Kbt. ötödik részében foglaltakat kell alkalmazni.

XII.
A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzésének felelősségi rendje
(1) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárások tekintetében a belső ellenőrzésről
gondoskodni. A belső ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal által alkalmazott belső ellenőr útján
kell biztosítani.
(2) A belső ellenőr a közbeszerzési eljárások ellenőrzését kockázatelemzéssel alátámasztott, a
Képviselő-testület által jóváhagyott stratégiai terve alapján végzi.
(3) A közbeszerzési eljárásokra irányuló belső ellenőrzés során elsősorban a közbeszerzési
eljárás lefolytatásának szabályszerűségét, a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak
betartását kell vizsgálni.
(4) Annak érdekében, hogy a belső ellenőr tevékenységét eredményesen el tudja látni, az
ajánlatkérő köteles az ellenőrzés alá vont közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi
iratanyagot, jegyzőkönyvet a belső ellenőr részére átadni, illetőleg az eljárási cselekmények
elektronikus gyakorlása esetén a belső ellenőr részére a dokumentumokhoz hozzáférést kell
biztosítani.
(5) Amennyiben a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során a belső ellenőr jogsértést tapasztal
erről haladéktalanul köteles tájékoztatni a Jegyzőt, ill. a jogellenes gyakorlat megszüntetését
kezdeményezni. A Jegyző köteles az értesítést követően haladéktalanul a jogszabályi
előírásoknak megfelelő gyakorlat helyreállításáról gondoskodni.
(6) A belső ellenőr éves ellenőrzési jelentésében köteles beszámolni az ellenőrzött
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatairól.
XIII.
Egyéb rendelkezések
(1) Az éves közbeszerzésekről a Pénzügyi Irodavezető írásos előterjesztést nyújt be a
Képviselő-testület elé.
(2) Az írásos előterjesztés benyújtásáról olyan időpontban kell gondoskodni, hogy a
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tapasztalatok a soron következő éves közbeszerzési terv és a költségvetés készítésekor
hasznosíthatóak legyenek.
Szentgotthárd, 2011. .

Polgármester

Záradék:
Jelen Közbeszerzési szabályzatot Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
/2011. sz. határozatával hagyta jóvá.
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1.sz. melléklet

Átvételi elismervény
a közbeszerzési eljárás keretében átadásra-átvételre került ajánlatokról
/ részvételi jelentkezésekről

A közbeszerzés tárgya : .................................................
Az átadás-átvétel időpontja: 20..... év .........................hó .....nap.
Az átadó neve: ...................................................................
Az átvevő neve:..................................................................
A beérkezett ajánlat / részvételi jelentkezés sorszáma: ...................
Alulírott átvevő nyilatkozom, hogy az átvett ajánlat / részvételi jelentkezés lezárt,
sértetlen állapotban került átvételre.

Kmf.

................................................
átadó

.................................................
átvevő
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2. sz. melléklet
Nyilvántartás
a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről

A közbeszerzés tárgya: .....................................................................
Ajánlat / részvételi Ajánlat / részvételi
jelentkezés
jelentkezés
sorszáma
beérkezésének
időpontja

Ajánlat / részvételi Megjegyzés
jelentkezés
beérkezésének módja

Szentgotthárd, 201..... év .............................hó ..........nap.

....................................................
KB elnöke
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3. sz. melléklet
Jegyzőkönyv a közbeszerzési eljárás keretében beérkezett
ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról
A közbeszerzés tárgya: .................................................................................................
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán jelen vannak ( jelenléti ív szerint ).
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának helye: ...........................................
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 201.... év .........hó ........nap.
Az ajánlattevők / részvételre jelentkezők:
1./
neve: ...............................................................................................................
székhelye: ..........................................................................................................
(ajánlattétel esetén:)
ajánlati ár: ………………..................................................................................
főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: ............................
2./
neve: ................................................................................................................
székhelye: ...........................................................................................................
(ajánlattétel esetén:)
ajánlati ár:………………….................................................................................
főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: .............................
:

Az ajánlatokra / részvételi jelentkezésekre vonatkozó egyéb megjegyzések:
.......................................................................................................................................................
kmf.
...............................................
jegyzőkönyvvezető
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4. számú melléklet
Jelenléti ív
a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán
Közbeszerzés tárgya: .................................................
Hirdetmény KÉ/TED száma: ................................
Készült: 201... év ............................ hó ........ nap.
Szentgotthárd, ...................................................................................................
Sorszám Név

Cég megnevezése

Kmf.

...................................................
jegyzőkönyvvezető
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Aláírás

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának
Közbeszerzési Szabályzata

2011
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KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

I.
Általános rendelkezések
(1) Szentgotthárd Város Képviselő Testülete a 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.)
6.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekről a jelen közbeszerzési szabályzatot alkotja.
(2) A szabályzat célja: meghatározni a közbeszerzési eljárások előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a Polgármesteri Hivatal nevében
eljáró, ill. az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési
eljárások dokumentálási rendjét.
(3) A szabályzat hatálya kiterjed:
a) Szentgotthárd Város Önkormányzata munkaszervezeti feladatait ellátó Polgármesteri
Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.), mint ajánlatkérő által
lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra, valamint
b) a Polgármesteri Hivatal, mint a helyben központosított közbeszerzési rendszerről szóló
rendeletben felhatalmazott szervezet által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra,
(4) A Kbt., annak végrehajtási rendeletei és jelen szabályzat előírásai szerint kell eljárni,
amennyiben a Kbt.-ben meghatározott beszerzési tárgyak – árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelés, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió – esetében a beszerzés
becsült értéke eléri, vagy meghaladja a jogszabályokban (Kbt., költségvetési törvény, EK
bizottsági rendelet) rögzített értékhatárokat.
(5) A Szabályzat alkalmazásában:
a.) A Kbt. 4.§-ban rögzített fogalom-meghatározások az irányadóak.
b.) A közbeszerzési eljárások során a Kbt.-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban
lehet eltérni, amennyiben a Kbt. az eltérést kifejezetten megengedi.
c.) amennyiben a közbeszerzési eljárás jelen fejezet (3) bekezdés b) pontjában meghatározott
közbeszerzési eljárásra vonatkozik, úgy döntéshozóként a Képviselő-testület által
megválasztott Közbeszerzési Bizottság jár el, kiegészülve a beszerzéssel érintett intézmény
vezetőjével. Ebben az esetben az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit az ajánlatkérő nevében
eljáró Közbeszerzési Bizottság Elnöke gyakorolja.
d.) Amennyiben a Polgármesteri Hivatal, mint a helyben központosított közbeszerzés
felhatalmazott szervezeteként jár el, úgy döntéshozó a Képviselő-testület által megválasztott
Közbeszerzési Bizottság (továbbiakban KB). Az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit az
ajánlatkérő nevében eljáró személy, a KB Elnöke gyakorolja.
e.) az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárások előkészítésére, a felhívás és a dokumentáció
elkészítésére, és az ajánlatok elbírálásának előkészítésére legalább három fős Bíráló
Bizottságot (BB) hoz létre. A Bíráló Bizottságot úgy kell kialakítani, hogy abban a
közbeszerzés tárgya szerinti-, a közbeszerzési-, a jogi-, és a pénzügyi szakértelem biztosított
legyen.
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(6) A KB működése:
j) A KB. 5 főből áll, tagjait, melyből 4 főt Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete – tagjai közül - minősített szótöbbséggel választja meg.
Személyükre a Képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot. A KB ötödik tagja az
beszerzéssel érintett intézmény vezetője.
k) A KB tagjai egyszerű szótöbbséggel maguk közül elnököt, alelnököt választanak. Az
elnök és alelnök megbízatása képviselő-testületi tagságuk idejére szól.
l) A KB elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.
m) A KB döntéseit ülésein határozat formájában hozza. A KB határozatképes, ha
tagjainak több mint a fele jelen van.
n) Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettőjük távollétében –
kivételesen indokolt esetben - a legidősebb jelenlévő bizottsági tag vezeti
(továbbiakban Levezető Elnök).
o) Az ülésen a vitát a Levezető Elnök nyitja meg és vezeti le, gondoskodik a rend
fenntartásáról, megadja a szót a szót kérő tagoknak illetve az ülésen részt vevőknek. A
KB tagjai jogosultak álláspontjuk ismertetésére, kérdéseket tehetnek fel a BB.
tagjainak, ill. az eljárásba bevont személyeknek.
p) A vita után a Levezető Elnök szavazásra teszi fel az eldöntendő kérdést. A KB
döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A KB. tagjai kézfelemeléssel, nyíltan
szavaznak. Szavazatuk „igen” vagy „nem” lehet. Érvényes a döntés, ha „igen”-nel
szavazott a jelenlévő KB tagok több mint fele. Szavazategyenlőség esetén, illetve ha a
szükséges számú „igen” szavazat nem gyűlt össze, a kérdést mindaddig tárgyalni kell,
amíg ezt a szavazati arányt el nem éri a KB.
q) A KB ülései nem nyilvánosak.
r) A KB üléseiről szó szerinti jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. A jegyzőkönyvet a
Levezető Elnök és a jegyzőkönyv készítője írja alá.
(7) A BB. működése:
k) A BB. tagjait a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül kell megválasztani. A bíráló
bizottság tagja olyan természetes személy lehet, akivel szemben nem állnak fenn a
Kbt. 10. § -ban meghatározott kizáró okok. Erről minden bíráló bizottsági tagnak –
minden esetben – írásban kell ún. összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot
tenni.
l) A bizottság három tagú, létszáma a közbeszerzési eljárás jellegétől függően – speciális
beszerzési tárgy esetén – kiegészítendő a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező személlyel.
m) A BB tagja: Szentgotthárd Város Jegyzője, a bizottság munkájában részt kell vennie a
Pénzügyi Iroda egy-, és a Műszaki Iroda egy - közbeszerzési ismeretekkel /
képzettséggel rendelkező- ügyintézőjének. Továbbá építési beruházás esetén a
bizottság tagjaként megbízható az a személy, vagy annak a szervezetnek a
megbízottja, akivel a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt az Önkormányzat a
beruházás lebonyolítására, műszaki ellenőrzésére szerződést kötött, ill. egyéb
speciális, szakmai ismereteket igénylő beszerzés esetén, az adott területen megfelelő
szakmai ismeretekkel rendelkező személy-, valamint a Kbt.-ben maghatározott
esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonását kell biztosítani a közbeszerzési
eljárás során.
n) A BB. tagjait a Polgármester határozatlan időre nevezi ki. Külső személy / szervezet
közbeszerzési eljárásba történő bevonása esetén a szerződést a Polgármester köti meg.
o) A BB. alakuló ülésén tagjai közül elnököt választ. A BB. tevékenységét a BB. Elnöke
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irányítja.
p) A BB. határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van. A bizottság
minden tagjának egy szavazata van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,
szavazat egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
q) A BB. munkájával kapcsolatos adminisztráció a BB. Elnökének a feladata.
r) A BB. ülései nem nyilvánosak.
I/A.
Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, mint ajánlattevők esetében
alkalmazandó külön szabályok
(1) Azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi tulajdonú önkormányzati
gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet a döntéshozó szervre és a Bíráló Bizottságra a
következő külön szabályokat kell alkalmazni.
(2) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban döntéshozóként Szentgotthárd
Város Jegyzője jár el.
(3) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottság munkájában
Szentgotthárd Város Jegyzője helyett a Jogi-, és Koordinációs Irodavezetője vesz részt.
(4) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban ahol a Szabályzat Polgármestert
említ ott Szentgotthárd Város Jegyzőjét, ahol Szentgotthárd Város Jegyzőjét említ ott a Jogi-,
és Koordinációs Iroda vezetőjét kell érteni.
(5) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokra egyébként értelemszerűen kell
alkalmazni az egyéb szabályokat
II.
A közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése
(1) Az Ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb április 15-ig éves összesített
közbeszerzési tervet készít az adott költségvetési évre tervezett közbeszerzéseiről.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
- a tervezett közbeszerzési eljárás megnevezését,
- a tervezett közbeszerzési eljárás tárgyát,
- a tervezett közbeszerzési eljárás fajtáját,
- a közbeszerzés becsült értékét,
(2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja
maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának a
kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre
vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is
lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb
változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
(3) Az éves közbeszerzési tervet a Pénzügyi Irodavezető készíti el, ill. szükség esetén azt
aktualizálja.
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(3) Az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását a KB hagyja jóvá,
amelyet tájékoztatás céljából a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Az előterjesztés
elkészítéséért a Pénzügyi Irodavezető felelős.
(4) Az éves közbeszerzési tervet valamint annak módosítása(i)t a Polgármesteri Hivatal
honlapján közzé kell tenni. A közzétételért a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetője felelős.
III.
A közbeszerzési eljárások dokumentálása
(1) Az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás
alapján megkötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban, illetőleg az eljárási
cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott
jogszabály szerint elektronikusan kell dokumentálni.
(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével
kapcsolatban keletkezett valamennyi iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától (Kbt. 98.§ (4)
bekezdés), ill. a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzési
eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de
legalább az említett öt évig meg kell őrizni. Az iratok megőrzéséről, védelméről a
Polgármesteri Hivatal, mint ajánlatkérő esetében Szentgotthárd Város Jegyzője gondoskodik.
Az iratok megőrzését oly módon kell biztosítani, hogy az illetéktelen személyek számára
hozzáférhetetlen maradjon.
(3) Az egyes közbeszerzési eljárásokban kötelezően elkészítendő dokumentumok,
hirdetmények körét, a közzététel formáját a Kbt. szabályozza. A Kbt.-ben nem szabályozott
hirdetmények tartalmát, valamint a közzététel részletes szabályait külön jogszabályok
határozzák meg.
(4) Az Ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint
éves statisztikai összegzést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május
31-ig megküld a Közbeszerzések Tanácsának. Az éves összegzést a Pénzügyi Irodavezető
készíti el, és továbbítja a Közbeszerzések Tanácsa felé.
(5) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos – külön a korábbiakban nem nevesített dokumentumok elkészítése a BB. feladata. A BB. gondoskodik a hirdetmények
megjelentetéséről a Közbeszerzési Értesítőben, ill. szükség esetén az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, figyelembe véve a Kbt.-ben meghatározott előírásokat és határidőket.
IV.
A közbeszerzési eljárások nyilvánossága
(1) Az Ajánlatkérő a Kbt. 17/C. §-ban meghatározott adatokat, információkat, hirdetményeket
öt munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva Polgármesteri Hivatal, mint
ajánlatkérő esetében a Polgármesteri Hivatal honlapján közzé teszi.
(2) A közzétételre kerülő dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal, mint ajánlatkérő esetében
a BB. köteles három munkanapon belül a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetőjének és a
honlapon történő közzététel feladatait ellátó ügyintéző részére elektronikus formában
eljuttatni, akik gondoskodnak az (1) pontban rögzített határidőn belül a honlapon való
közzétételről.
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V:
A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek feladatai és hatáskörei
(2)

-

-

Az ajánlatkérő nevében eljáró személy feladata:
a dokumentáció megfelelő példányszámban való rendelkezésre bocsátása,
a közbeszerzés technikai lebonyolítása és a külső kapcsolattartás, (ajánlattevők,
közbeszerzési szakértők, és Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága),
az ajánlatok érkeztetése és őrzése,
az ajánlatok bontásának megszervezése,
az ajánlatok értékelésével, az eredményhirdetéssel, a szerződéskötéssel és az eljárás
lezárásával összefüggő adminisztrációs jellegű feladatok (ide tartozik a bíráló bizottság
ülésének megszervezése, a nyertes személyének jóváhagyatása, az eredményhirdetés
szervezése és bonyolítása, külső levelezések) bonyolítása
a megkötött szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése a teljesítésig.

(2) Közbeszerzési tanácsadó (külső személy vagy szervezet):
-

A BB., illetve az ajánlatkérő nevében eljáró személy munkáját tanácsadással
segíti, vagy az eljárást lebonyolítja – mint ajánlatkérő nevében eljáró személy- az
ajánlatkérő által felkért közbeszerzési tanácsadó, aki az eljárást megindító
hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja.
A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (második rész)
esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa által
vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (Kbt. 11. §) köteles
bevonni, figyelembe véve egyben a Kbt. 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti
követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések
esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési
tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható.

(3) a BB. elnökének feladata:
- irányítja a BB. tevékenységét
- ellátja a BB. munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
- javaslatot tesz a BB. és a KB. együttes üléseire
- ellátja az ajánlatok / részvételi jelentkezések benyújtásával kapcsolatos adminisztrációt
- gondoskodik az értékelő munka végeztével a BB. munkájáról készített jegyzőkönyv
hitelesítéséről
- részt vesz az eredményhirdetésen
(4) BB. feladata:
-

kiválasztja a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő fajtájú eljárást,
elkészíti, a KB-vel leegyezteti, ellenőrzi és véglegesíti, a közbeszerzési eljárásokat
megindító hirdetményt,
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-

elkészíti, és ellenőrzi az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó dokumentációt,
ismertetőt,
szükség esetén az ajánlati biztosíték összegének megállapítása,
elkészíti a közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyéb dokumentumokat
gondoskodik a hirdetmények a Közbeszerzési Értesítőben, ill. az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő megjelentetéséről
a közzétételre kerülő dokumentumokat három munkanapon belül elektronikus
formában eljuttatja a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetőjének, és a honlapon történő
közzététel feladatait ellátó ügyintéző részére,
előkészíti és elvégzi a beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések bírálatát
(értékelését)
a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről egyéni bírálati lapokat, valamint
írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít
döntési javaslatot készít a döntéshozó részére - két szakaszos eljárás esetén a részvételi
szakaszban és az ajánlattételi szakaszban is egyaránt és azt a döntéshozó elé terjeszti

(5) Szentgotthárd Város Jegyzője
- a BB tagja
- kijelöli a BB. további tagjait
- döntéshozóként jár el azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi
tulajdonú önkormányzati gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet
-

gondoskodik az iratok megőrzéséről, védelméről
a belső ellenőr által a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során tapasztalt jogsértésről
kapott az értesítést követően haladéktalanul gondoskodik a jogszabályi előírásoknak
megfelelő gyakorlat helyreállításáról
gondoskodik a Közbeszerzési Döntőbizottság Kbt. szerinti tájékoztatásáról (a
szükséges iratok megküldéséről)

(6) KB feladata:
- gyakorolja az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit
- elkészítteti és a Képviselő-testület elé terjeszti a Közbeszerzési Szabályzatot illetve
módosításait,
- az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban döntéshozóként a jár el
- dönt a közbeszerzési szakértő vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásáról,
aláírja a megbízási szerződéseket
- kijelöli az ajánlatkérő nevében eljáró személyt
- dönt a közbeszerzési eljárások megindításáról
- dönt az adott közbeszerzési eljárás szükséges pénzügyi fedezetének rendelkezésre
állásáról,
- véleményezi és jóváhagyja a közbeszerzési eljárásokat megindító hirdetményt - az
ajánlati-, részvételi felhívást
- a BB. által elkészített döntési javaslatban foglaltakat figyelembe véve dönt a beérkezett
ajánlatok / részvételi jelentkezések alapján az ajánlattevők / részvételre jelentkezők
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alkalmasságáról, az eljárásból történő kizárásáról, az ajánlatok / részvételi jelentkezések
érvényességéről, ill. érvénytelenségéről, az eljárás eredményéről
- a jelen szabályzatban meghatározott esetekben dönt a közbeszerzési eljárás eredményéről

(8) Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetője:
- azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi tulajdonú önkormányzati
gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet, Szentgotthárd Város Jegyzője helyett részt
vesz a Bíráló Bizottság munkájában
- felel az éves közbeszerzési tervnek a Polgármesteri Hivatal honlapján történő
közzétételéért
(9) Pénzügyi Iroda vezetője:
- elkészíti és szükség esetén aktualizálja az éves közbeszerzési tervet
- felel az éves közbeszerzési terv, ill. szükség esetén annak módosítása(i)nak a Képviselőtestület elé terjesztéséért
- elkészíti az éves statisztikai összegzést és továbbítja a Közbeszerzések Tanácsa felé.
- az éves közbeszerzésekről írásos előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület elé.
(10) Belső ellenőr:
- elvégzi a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését
- amennyiben a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során jogsértést tapasztal, erről
haladéktalanul köteles tájékoztatni a Jegyzőt / Intézményvezetőt, ill. a jogellenes gyakorlat
megszüntetését kezdeményezni.
- éves ellenőrzési jelentésében számol be az ellenőrzött közbeszerzési eljárásokkal
kapcsolatos tapasztalatairól
(11) KB feladata:
- jóváhagyja a belső ellenőr stratégiai tervét
- jóváhagyja a Közbeszerzési Szabályzatot illetve módosításait
- jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását
- a jelen szabályzatban meghatározott esetekben dönt a közbeszerzési eljárás eredményéről
(12) Intézményvezető feladata:
- részt vesz a KB munkájában
VI.
A közbeszerzési eljárás megindítása előtt vizsgálandó kérdések
(1) Az értékhatár figyelembevételével kell eldönteni, hogy a közbeszerzésekre a Kbt. mely
részében meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni.
(2) A közbeszerzés csak akkor indítható meg, ha a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.
(3) Amennyiben a közbeszerzés anyagi fedezete nem áll rendelkezésre, de az ajánlatkérő
támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be vagy fog benyújtani, az ajánlati felhívást
közzé lehet tenni, de ezt a körülményt a felhívásban szerepeltetni kell, és fel kell hívni az
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3) bekezdésében foglaltakra is.
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(4) A közbeszerzési eljárás (amennyiben nem tervpályázatról van szó) elindításához az is
szükséges, hogy az önkormányzat rendelkezésére álljanak a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges engedélyek (pld.: jogerős és
végrehajtható építési engedély)
(5) Az eljárás fajtájának kiválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a
közbeszerzések alapeljárása a nyílt és a meghívásos eljárás, más eljárásfajta csak akkor
alkalmazható, ha annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei teljes körűen és bizonyíthatóan
fennállnak.
(6) Keret-megállapodásos eljárás a Kbt. 7/A Cím szabályai szerint alkalmazható.
(7) A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárásfajtáról a másikra.
(8) Az egyes eljárások részletes szabályait a Kbt. rögzíti.
(9) Dinamikus beszerzési rendszer is létrehozható és működtethető az ezt szabályozó
jogszabályi előírások figyelembe vételével.
VII.
Az ajánlati-, / részvételi felhívás
(1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény lehet:
- ajánlati felhívás,
- részvételi felhívás,
- ajánlattételi felhívás.
A hirdetmény közzétételének feltétele, hogy létezzen megfelelő módon előkészített
ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és dokumentáció, amennyiben a törvény előírja vagy
indokolt.
(2) Az Ajánlatkérő ajánlati-, részvételi felhívást a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos
lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben, illetve a közösségi értékhatárt elérő értékű
közbeszerzések esetén - a Közbeszerzések Tanácsán keresztül - az Európai Unió Hivatalos
lapjában közzé teszi. Az Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa részéről történő közzétételt,
illetve az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére történő feladást
követően az ajánlati-, / részvételi felhívást az Ajánlatkérő honlapján is közzé teszi.
(3) A kétszakaszos eljárásoknál a részvételi szakaszra vonatkozó dokumentációt és a
részvételi felhívásnak a részvételi szakaszra vonatkozó részeit, valamint a beszerzés tárgyát és
mennyiségét a részvételi határidő lejártáig, annak egyéb elemeit pedig az ajánlattételi határidő
lejártáig lehet módosítani.

(4) Az ajánlati/ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeket az ajánlattételi határidő
lejártáig lehet módosítani. A módosított feltételekről új hirdetményt kell közzétenni, amelyben
új ajánlattételi határidőt kell megállapítani.
(5) Ajánlatkérő az ajánlati/ajánlattételi felhívás mellett dokumentációt is rendelkezésre bocsát
az ajánlattevők részére, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- ajánlati felhívás és általános rendelkezések az ajánlattétel feltételeiről,
- egyéb dokumentumok,
- műszaki dokumentáció,
- szerződés tervezet,
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- egyebek pld. felolvasólap-minta, ajánlattevői nyilatkozat-minta
Az ajánlatkérő részvételi dokumentációt is rendelkezésre bocsáthat a részvételre jelentkezők
részére, a versenypárbeszédben pedig ismertetőt köteles készíteni.
(6) A dokumentációt ingyen vagy ellenérték fejében bocsáthatja ajánlatkérő az ajánlattevők
részére. A dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére
történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel
felmerült költséget alapul véve kell megállapítani.

VIII.
Az ajánlatok / jelentkezések benyújtása és nyilvántartásba vétele
(1) Az ajánlattevő / részvételre jelentkező által benyújtott ajánlatnak / részvételi
jelentkezésnek meg kell felelnie az ajánlati / részvételi felhívásnak, az ajánlattételi-, /
részvételi dokumentációnak, valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek.
(2) Az ajánlatot / részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati / részvételi felhívásban
megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi / részvételi
határidő lejártáig.
(3) Az ajánlatokat / részvételi jelentkezéseket lezárt borítékban kell leadni abban az esetben is,
ha azt az ajánlattevő / részvételre jelentkező személyesen nyújtja be.
(4) Az ajánlattevő / részvételre jelentkező részére - amennyiben ajánlatát / részvételi
jelentkezését személyesen nyújtja be - az ajánlat / részvételi jelentkezés átvételéről
elismervényt kell adni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvétel időpontját, az
átvevő nevét és kézjegyét, valamint annak elismerését, hogy az ajánlat / részvételi jelentkezés
benyújtása lezárt, sértetlen borítékban történt. (Az átvételi elismervény mintáját az 1. sz.
melléklet tartalmazza.)
(5) A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések borítékján fel kell tüntetni a beérkezés
időpontját, továbbá rögzíteni kell, hogy a boríték sértetlenül érkezett-e, valamint fel kell
jegyezni az ajánlat / részvételi jelentkezés sorszámát.
(6) A beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről nyilvántartást kell vezetni. A
nyilvántartásban a beérkezett pályázatokat 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell
ellátni. A nyilvántartás tartalmazza a beérkezés időpontját, a beérkezés módját (postán
érkezett vagy személyesen nyújtották be), továbbá az esetleges egyéb megjegyzéseket (a
boríték sérülten érkezett stb.). (A nyilvántartás mintáját a szabályzat 2. sz. melléklete
tartalmazza.)
(7) Ajánlatkérőnek gondoskodnia kell a beérkezett ajánlatok bontási határidőig történő
biztonságos, zárt tárolásáról.
(8) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések benyújtásával kapcsolatos adminisztrációt a
Bírálóbizottság Elnöke végzi.
(9) Az eljárási cselekmények teljes körének elektronikus gyakorlása esetén az ajánlatok /
részvételi jelentkezések benyújtására, nyilvántartásba vételére vonatkozóan a külön
jogszabályban előírtak szerint kell eljárni. Jelen szabályzat VIII. (1)-(6) pontjában
meghatározott előírások az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén is értelem
szerűen alkalmazandók.
IX.
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontása
(1) Az ajánlatokat / a részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi határidő lejártának
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időpontjában, a Kbt.-ben meghatározott személyek jelenlétében, a bontást ajánlatkérő
nevében eljáró személy, vagy a képviselőként eljáró közbeszerzési tanácsadó végzi.
(2) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásakor a Kbt.-ben, ill. az ajánlattételi /
részvételi dokumentációban meghatározottak kerülnek ismertetésre. A bontás mindaddig tart,
amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlatot fel nem bontották.
(3) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek a
Kbt. előírásának megfelelően jegyzőkönyvet kell készítenie, melyet a bontástól számított öt
napon belül meg kell küldenie az összes ajánlattevőnek. (Az ajánlatok / részvételi
jelentkezések bontásáról készülő jegyzőkönyv mintáját a szabályzat 3. sz. melléklete
tartalmazza.)
(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell ajánlattevőnkénti bontásban:
- az ajánlattevő / részvételre jelentkező nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
- az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás közzétételének/megküldésének időpontját;
- a bontáson résztvevők nevét és minőségét,
- a beérkezett ajánlatok számát, utalva a beérkezés időpontjára (van-e késve benyújtott
ajánlat),
- azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre
kerülnek.
(5) Ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefűzve, illetőleg nem a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti módon vagy az ajánlati felhívásban a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján előírt
módon van összefűzve, akkor a bontás alkalmával az Ajánlatkérő Kbt. 80. § (5) bekezdésének
megfelelően gondoskodik az ajánlat összefűzéséről.
X.
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának szakmai előkészítése
(1) A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések ajánlatkérő által történő elbírálásának
szakmai előkészítése, bírálata, értékelése a BB. feladata. A BB. elnöke szükség esetén külső
szakértőket is bevonhat az értékelésbe.
(2) A BB. a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről egyéni bírálati lapokat,
valamint írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít.
(3) A szakvéleménynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- az ajánlat / részvételi jelentkezés megfelel-e az ajánlati / részvételi felhívásban, ill. adott
esetben a dokumentációban előírtaknak,
- az ajánlattevő / részvételre jelentkező rendelkezik-e az ajánlat teljesítéséhez szükséges
gazdasági, pénzügyi feltételekkel,
- műszaki-technikai szempontból alkalmas-e a szerződés teljesítésére
- az előzőek alapján az ajánlattevőnek / részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére
való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát,
- az ajánlattevő / részvételre jelentkező által csatolt igazolások ellenőrzéséről való
megállapításokat, a kizáró okok vizsgálatára vonatkozó megállapításokat,
- az ajánlat / részvételi jelentkezés esetleges érvénytelenségének, vagy az ajánlattevő /
részvételre jelentkező kizárásának megállapítására vonatkozó javaslatot,
- a BB. által fontosnak ítélt egyéb véleményt.
(4) Ha az ajánlat érvénytelen, az Ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont szerint az
ajánlatot értékelnie. Ha a részvételi jelentkezés érvénytelen az Ajánlatkérőnek nem kell
ajánlattételi felhívást küldeni az érvénytelen jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek.
(5) A BB. köteles döntési javaslatot készíteni a döntéshozó részére, amelynek tartalmaznia
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kell az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontok szerinti legelőnyösebb ajánlatot
benyújtó ajánlattevő megnevezését, szükség esetén javaslatot az ajánlattevő ajánlatának /
részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánítására, ill. szükség
esetén javaslatot az eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására, új eljárás megindítására.
Két szakaszos eljárás esetén a BB.-nak a részvételi szakaszban és az ajánlattételi szakaszban
is egyaránt el kell készíteni a döntési javaslatot.
(6) Az értékelő munka végeztével a BB. munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyv részét képezik a tagok bírálati lapja is. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
BB. által készített szakvéleményt, és a döntési javaslatot. A jegyzőkönyv hitelesítéséről a BB.
Elnöke gondoskodik.
XI.
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálása
(1) A BB. által elkészített döntési javaslatban foglaltakat figyelembe véve a döntéshozó dönt a
beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések alapján az ajánlattevők / részvételre jelentkezők
alkalmasságáról, az eljárásból történő kizárásáról, az ajánlatok / részvételi jelentkezések
érvényességéről, ill. érvénytelenségéről, az eljárás eredményéről.
(2) A közbeszerzést lezáró döntésről jegyzőkönyv készül.
(3) Amennyiben a döntéshozó az írásbeli szakvéleménytől eltérő döntést hoz, azt írásban
köteles megindokolni, és az indokolást a közbeszerzési eljárás anyagához csatoltan, legalább
5 évig köteles megőrizni.

XII.
Az eredmény kihirdetése és közzététele
(1) Az ajánlatkérő az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a Kbt.
előírásait figyelembe véve - külön jogszabályban meghatározott minta szerint - írásbeli
összegzést készít az ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről.
(4) Az ajánlatkérő, amennyiben ezt a Kbt. előírja az eljárás eredményéről vagy
eredménytelenségéről, ill. a részvételi szakasz eredményéről, vagy eredménytelenségéről
külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készít.
(5) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntését - eljárás eredményét - a Kbt.
szabályai szerint, az ajánlati/ajánlattételi felhívásban közzétett helyen és időpontban köteles
nyilvánosan kihirdetni. Az eredményhirdetésen az ajánlattevőkön kívül az ajánlatkérő által
meghívott külön jogszabályban meghatározott szervek és személyek vehetnek részt. Az
ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30
nappal elhalaszthatja. Ajánlatkérő az eredeti határidő lejárta előtt köteles a halasztásról és
annak indokáról, a szerződéskötés új időpontjáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg,
közvetlenül, írásban tájékoztatni
(4) A közbeszerzési eljárás végeredményének kihirdetését az ajánlatkérő nevében eljáró
személy, vagy a képviselőként eljáró közbeszerzési tanácsadó végzi.
(5) Az eredményhirdetésen ismertetni kell az összegezésben foglalt adatokat. Ajánlatkérő
köteles az összegezést a jelen lévő ajánlattevőknek átadni, az eredményhirdetésen meg nem
jelent ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetést követően írásban haladéktalanul
megküldeni.
(6) Az elbírálás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
- a kihirdetés helyét, időpontját,
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- a résztvevők felsorolását a részvétel minőségének feltüntetésével,
- a jelen lévő ajánlattevők részéről az összegezés átvételének elismerését,
- az összegezést mellékletként.
XIII.
Szerződéskötés
(1) A szerződést a - kötelezettségvállaló írja alá.
(2) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [Kbt. 81. § (4) bekezdés] a nyertes
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a
Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
(3) Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége
alól, ha az eredményhirdetést követően általa előre nem látható és elháríthatatlan ok
következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére
nem képes.
(4) A szerződést a szerződést kötő ajánlattevőnek kell teljesítenie. A teljesítéséhez csak a
szerződésben felsorolt személyek (alvállalkozók) vehetnek részt. Kivételt képez ez alól, ha a
szerződéskötést követően a felek által előre nem látható okból beállott körülményre tekintettel
a szerződés, vagy annak egy része nem volna teljesíthető és az ajánlatkérő, mint szerződést
kötő fél más megjelölt szervezet közreműködéséhez hozzájárul.
(5) A szerződő felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció
feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést
követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt
a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
(6) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre, annak módosítására és teljesítésére
vonatkozóan a Kbt. ötödik részében foglaltakat kell alkalmazni.

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

XIII.
Egyéb rendelkezések
(1) Az éves közbeszerzésekről a Pénzügyi Irodavezető írásos előterjesztést nyújt be a
Képviselő-testület elé.
(2) Az írásos előterjesztés benyújtásáról olyan időpontban kell gondoskodni, hogy a
tapasztalatok a soron következő éves közbeszerzési terv és a költségvetés készítésekor
hasznosíthatóak legyenek.
Szentgotthárd, 2011. .

…………………………
Polgármester
………………………..
Jegyző

………………………
Intézményvezető

………………………
Intézményvezető

……………………………..
Intézményvezető
Záradék:
Jelen Közbeszerzési szabályzatot Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
/2011. sz. határozatával hagyta jóvá.
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1.sz. melléklet

Átvételi elismervény
a közbeszerzési eljárás keretében átadásra-átvételre került ajánlatokról
/ részvételi jelentkezésekről

A közbeszerzés tárgya : .................................................
Az átadás-átvétel időpontja: 200..... év .........................hó .....nap.
Az átadó neve: ...................................................................
Az átvevő neve:..................................................................
A beérkezett ajánlat / részvételi jelentkezés sorszáma: ...................
Alulírott átvevő nyilatkozom, hogy az átvett ajánlat / részvételi jelentkezés lezárt,
sértetlen állapotban került átvételre.

Kmf.

................................................
átadó

.................................................
átvevő
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2. sz. melléklet
Nyilvántartás
a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről

A közbeszerzés tárgya: .....................................................................
Ajánlat / részvételi Ajánlat / részvételi
jelentkezés
jelentkezés
sorszáma
beérkezésének
időpontja

Ajánlat / részvételi Megjegyzés
jelentekzés
beérkezésének módja

Szentgotthárd, 201..... év .............................hó ..........nap.

....................................................
Polgármester
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3. sz. melléklet
Jegyzőkönyv a közbeszerzési eljárás keretében beérkezett
ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról
A közbeszerzés tárgya: .................................................................................................
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán jelen vannak ( jelenléti ív szerint ).
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának helye: ...........................................
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 201.... év .........hó ........nap.
Az ajánlattevők / részvételre jelentkezők:
1./
neve: ...............................................................................................................
székhelye: ..........................................................................................................
(ajánlattétel esetén:)
ajánlati ár: ………………..................................................................................
főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: ............................
2./
neve: ................................................................................................................
székhelye: ...........................................................................................................
(ajánlattétel esetén:)
ajánlati ár:………………….................................................................................
főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: .............................
:

Az ajánlatokra / részvételi jelentkezésekre vonatkozó egyéb megjegyzések:
.......................................................................................................................................................
kmf.
...............................................
jegyzőkönyvvezető
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4. számú melléklet
Jelenléti ív
a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán
Közbeszerzés tárgya: .................................................
Hirdetmény KÉ/TED száma: ................................
Készült: 201... év ............................ hó ........ nap.
Szentgotthárd, ...................................................................................................
Sorszám Név

Cég megnevezése

Kmf.

...................................................
jegyzőkönyvvezető
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Aláírás

……./2011.(II. ….) . rendelet
A helyben központosított közbeszerzésekről
Szentgotthárd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdésének és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(továbbiakban: Kbt) 17/B § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet
alkotja:

A rendelet célja
1.§ A rendelet célja, hogy szabályozza Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési
szerveinek helyben központosított közbeszerzések rendszerét (továbbiakban: rendszer), azaz
a) kijelölje a helyben központosított
kizárólagosan feljogosított szervezetet;

közbeszerzés

keretében

ajánlatkérésre

b) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés szabályai szerint eljárni köteles
önkormányzati költségvetési szervek körét, továbbá a többségi önkormányzati tulajdonú
társaságok részére az eljáráshoz való önkéntes csatlakozás lehetőségét;
c) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és
szolgáltatások körét;
d) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, és a helyben
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek együttműködésének szabályait,
különösen a felek adatszolgáltatási kötelezettségét, az adatszolgáltatás és az adatkezelés
módját;
e) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet részére
fizetendő, kizárólag a helyben központosított közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok
ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket fedező díj számításának és
megfizetésének módját, valamint az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetnek
az önkormányzat felé fennálló tájékoztatási és beszámolási kötelezettségét;
f) meghatározza, hogy a keret-megállapodásos eljárás második részét - e rendelet
szabályai szerint - az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet vagy a helyben
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozott szervezet
folytatja le.

A rendelet hatálya
2.§ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatára ill. annak
valamennyi költségvetési szervére, valamint az önkéntes csatlakozási lehetőséggel rendelkező
szervezetekre (továbbiakban: rendszerben részt vevő szervezet).
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(2) A rendszerben részt vevő szervezetek az alábbiakban felsorolt költségvetési szervek:
Polgármesteri Hivatal

22. § (1) bek. d)

III. Béla Szakképző Iskola
és Kollégium

9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11.
9970 Szentgotthárd,
Honvéd út 10.

Rendelőintézet
Szentgotthárd

9970 Szentgotthárd,
Hunyadi u. 18.

22. § (1) bek. d)

Móra Ferenc Városi
Könyvtár

9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 2.

22. § (1) bek. d)

22. § (1) bek. d)

3.§ (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a 2. §-ban meghatározott szervezetek – az önkéntes
csatlakozási lehetőséggel rendelkező, de nem csatlakozott szervezet kivételével – (2) és (3)
bekezdésekben meghatározott beszerzéseire.
(2) Árubeszerzések közül:
1. étkezési utalvány, illetve egyéb adományozott utalványok
2. irodaszer
3. irodai papíráru
4. irodatechnikai kellékanyagok
5. informatikai eszközök, ideértve a szoftvereket is
6. irodatechnikai eszközök, berendezések
7. higiéniai papíráruk
8. tisztítószerek, takarítószerek
9. bútorok
10. villamos energia
11. gázenergia
12. a fentiekben nem megjelölt olyan árubeszerzés, melynek becsült értéke eléri vagy
meghaladja a mindenkori nemzeti ( a Kbt. III. része szerinti ) értékhatárt
(3) Szolgáltatás megrendelések közül:
1. Karbantartási és javítási szolgáltatások
2. Szárazföldi szállítási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
3. Távközlési szolgáltatások
4. Pénzügyi szolgáltatások
5. Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
6. könyvvizsgálói szolgáltatás
7. Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő
tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző
szolgáltatások
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8. Reklámszolgáltatások
9. Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
10. Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások.
11. étkeztetési szolgáltatás
12. Őrzés védelmi szolgáltatás
13. egészségügyi és szociális szolgáltatások
14. közterületi parkok, zöldterületek gondozása
15. a fentiekben nem megjelölt olyan szolgáltatás, melynek becsült értéke eléri vagy
meghaladja a mindenkori nemzeti ( a Kbt. III. része szerinti ) értékhatárt

Az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet
4.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata a Kbt. 17/B §. (3) bek. a) pontja szerinti
ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetként (továbbiakban feljogosított szervezet)
Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalát jelöli ki. A jegyző jogosult a rendelet hatályba
lépését követő öt munkanapon belül kijelölni azon személy(eke)t, akik a rendszer
működtetéséért felelősek.
(2) A feljogosított szervezet e tevékenysége keretében a közbeszerzések szakszerű
lebonyolítása érdekében a felhívás és dokumentáció előkészítésébe, illetőleg - választása
szerint - a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába a Közbeszerzések Tanácsa által
vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni. A Kbt.
II. része szerinti közbeszerzési eljárás, illetve a versenypárbeszéd esetén , hivatalos
közbeszerzési tanácsadó bevonása kötelező.
(3) A feljogosított szervezet feladata a rendszer működtetése, a közbeszerzési eljárások teljes
körű lebonyolítása, ezen belül különösen:
1. a rendszerben kötelezően vagy önkéntes csatlakozás útján részt vevő szervezetekkel, ill. a
jelen § (2) bek-ben meghatározott szervezettel/személlyel való kapcsolattartás,
2. beszerzési igények felmérése,
3. közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása,
4. szerződések megkötése, illetve a szerződéskötések előkészítése
5. szerződések nyilvántartása, adatbázisok kezelése, jogviták kezelése,
6. valamennyi, a Kbt-ben az ajánlatkérőre meghatározott egyéb feladat ellátása.
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(4) A feljogosított szervezet évente, április 30-ig beszámol a Képviselő-testületnek az előző
évben végzett feladatokról.

A rendszerben kötelezően ill. önkéntes csatlakozás útján részt vevő
szervezetek
5.§ A rendszerben kötelezően részt vesz valamennyi, Szentgotthárd Város Önkormányzata
által fenntartott valamennyi önkormányzati költségvetési szerv. Ezen intézmények
vonatkozásában a felelős kapcsolattartó az intézmény vezetője, aki ezen feladatait
beosztottjára delegálhatja, annak egyidejű – feljogosított szervezet felé történő –
bejelentésével együtt.
6.§ (1) A rendszerhez önként csatlakozhat valamennyi Szentgotthárd Város Önkormányzata
által alapított, de Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által
fenntartott költségvetési szerv továbbá minden olyan egyéb gazdálkodó szerv, amelyben
Szentgotthárd Város Önkormányzata többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik..
(2) A csatlakozásra a rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül van lehetőség, ebben az
esetben a csatlakozás napja az igény bejelentési határidőt követő nap.
A csatlakozásra a további években minden év január 1. napjával van lehetőség úgy, hogy .
a csatlakozási szándékot legalább 30 nappal korábban írásban kell bejelenteni a feljogosított
szervezet felé, amely – jelen rendeletben meghatározott kivétel hiányában – azt köteles
elfogadni.
(3) A kérelemben meg kell jelölni a csatlakozással érintett – a rendszerben beszerzett, ill.
beszerzendő tárgyak – vonatkozásában a következő évre (több éves beszerzés esetén az egyes
évekre) felmerülő beszerzési igényt, valamint a kijelölt felelős kapcsolattartó nevét,
beosztását, elérhetőségét. A bejelentés valamennyi, a rendszerben megjelölt beszerzési tárgyra
kiterjed.
(4) A feljogosított szervezet a csatlakozást elutasíthatja, ha a már megkötött szerződések
alapján nem látja biztosítottnak valamennyi, a rendszerben kötelezően részt vevő, ill.
korábban önkéntesen csatlakozott szervezet addig bejelentett igényeinek a teljes kielégítését.
(5) Az önkéntesen csatlakozott rendszerben részt vevő szervezet a rendszerből kiléphet. A
kilépésre minden év december 31. napjával van lehetőség. A kilépési szándékot legalább 90
nappal korábban írásban kell bejelenteni a feljogosított szervezet felé. A kilépés további
feltétele, hogy a kilépő a feljogosított szervezettel teljes körűen elszámoljon.
(6) Kivételt képez a jelen § (5) bekezdése alól, ha az adott önként csatlakozott rendszerben
részt vevő szervezetet a
a) tulajdonos megszünteti, vagy
b) az egyéb módon megszűnik, vagy
b) az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése az adott, rendszerben részt
vevő szervezetben teljes egészében megszűnik.
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(7) A csatlakozás megszűnésének időpontja az (4) bekezdésben meghatározott esetben a
rendszerben részt vevő szervezet megszűnésének, illetve a közvetlen vagy közvetett
önkormányzati tulajdon megszűnésének napja. Ebben az esetben az elszámolást a fenti
időpontig el kell végezni.
A feljogosított szervezet és a rendszerben részt vevő szervezetek közötti kapcsolattartás,
adatszolgáltatás, adatkezelés szabályai
7.§ (1) A rendszerben részt vevő szervezetek a tárgyévi tervezett beszerzéseikről,
közbeszerzéseiről, tárgyév február 28-ig kötelesek tájékoztatni a feljogosított szervezetet. A
tájékoztatás tartalmazza rendszerbe felvett valamennyi tárgy vonatkozásában felmerülő igényt
(a termék megjelölésével és várható éves, több évre előre látható beszerzési igény esetében
több éves, beszerzési mennyiségével), továbbá nem folyamatos beszerzési igény esetén a
beszerzés várható dátumát.
(2) A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azon beszerzendő termékek körét is, amelyek e
rendelet szerint a rendszerbe tartoznak, de újdonságok, ill. új jellegű igény miatt az eddigi
eljárásokban nem kerültek beszerzésre.
Abban az esetben, ha ilyen helyzetről év közben merül fel adat, az erről tudomást szerző
haladéktalanul köteles a feljogosított szervezetet értesíteni, amely – amennyiben nem
helyettesíthető beszerzési tárgyról van szó – köteles a beszerzéshez szükséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni.
(3) A tájékoztatás tartalmazza azokat a beszerzési tárgyakat (tárgyköröket), amelyeknek a
tájékoztatást adó a rendszerbe való felvételére (rendeletmódosításra) javaslatot tesz.
(4) Amennyiben az (1)-(3) bekezdés szerinti nyilatkozatot határidőig a rendszerben részt vevő
szervezet nem küldi meg, erre a feljogosított szervezet az érintett szerv vezetőjének figyelmét
felhívja és határidőt tűz a nyilatkozat benyújtására, az (5) bekezdésben foglalt
jogkövetkezményre való felhívással együtt.
(5) A felszólítás eredménytelensége esetén az adott rendszerben részt vevő szervezet
következő évi beszerzéseit a megelőző évivel megegyezően állítja be a tervbe – kivéve, ha a
rendelkezésére álló adatok annak módosulását alátámasztják –, amely beszerzési tárgyakat az
érintett rendszerben résztvevő szervezet köteles beszerezni. A felszólítás eredménytelensége
esetén a feljogosított szervezet értesíti a fegyelmi eljárás megindítására (egyéb rendszerben
részt vevő szervezet esetén a kinevezésre ill. visszahívásra) jogosult szervet.
8.§ (1) A megkötött szerződésekről (szerződő fél, szerződésszám, hatály) és a szerződések
alapján beszerezhető beszerzési tárgyakról (annak szerződéses mennyiségéről, szállítási ill.
fizetési határidőkről ill. egyéb releváns tényekről) a feljogosított szervezet naprakész
számítógépes nyilvántartást vezet, a nyilvántartásból az érintett rendszerben részt vevő
szervezetek részére adatot szolgáltat. A feljogosított szervezet a beszerzési tárgyakkal
kapcsolatos nyilvántartását valamennyi rendszerben részt vevő szervezet vonatkozásában
együttesen ill. külön is kezeli.
(2) A rendszerben részt vevő szervezet valamennyi jelen rendelettel kapcsolatos, a birtokában
lévő iratról naprakész nyilvántartást köteles vezetni. A rendszerben részt vevő szervezet az
igényelt, átvett beszerzési tárgyakról naprakész nyilvántartást vezet.
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(3) Rendelési igény esetén az érintett szervezet igényét (termékfajta megnevezése,
kiszerelése, mennyisége, teljesítés helye és ideje, átvételre jogosult neve beosztása
megjelölésével) bejelenti a feljogosított szervnek, aki azt visszaigazolja. A visszaigazolásnak
tartalmaznia kell azokat a tényeket, amelyek miatt (pl.: szerződési feltétel) az
igénybejelentésben meghatározott feltételek (pl.: teljesítés ideje) megváltoznak. A rendelést a
feljogosított szervezet küldi meg – a rendszerben részt vevő szervezet nevében – a szerződést
kötő másik félnek.
9.§ A rendszerben részt vevő szervezet a teljesítés nem megfelelő voltáról (szerződésszegés) a
kötelezetten kívül haladéktalanul a feljogosított szervezetet is értesíti.
10.§ A rendszerben részt vevő szervezetek, ill. a feljogosított szervezetek nyilatkozattételi
kötelezettségüket kizárólag írásban, az átvétel idejét és tényét igazoló módon tehetik meg
érvényesen, ide értve a faxot, ill. e-mail-t is. Ez utóbbi két módon közölt nyilatkozatok csak
akkor tekinthetők érvényesen közöltnek, ha annak vételét a küldő igazolni tudja.
Az esetlegesen személyesen tett nyilatkozatokról jegyzőkönyvet kell felvenni és abból annyi
példányt készíteni, hogy valamennyi jelenlévő fél 1 példányt kapjon. A feljogosított
szervezetnél maradó példányon a jegyzőkönyv átvételét az átvevőkkel igazoltatni kell.
11.§ A rendszerben kötelezően, illetve önkéntes csatlakozás útján történő részvétel díjmentes,
a felmerült költségeket Szentgotthárd Város Önkormányzata viseli.
12.§ Amennyiben a rendszerben részt vevő szervezet tevékenysége vagy mulasztása kárt
okoz, a rendszerben részt vevő szervezet köteles azt a feljogosított szervezet felé az erről
szóló értesítést követő 30 napon belül megfizetni.
13.§ A keretmegállapodásos eljárás második részét a feljogosított szervezet folytatja le.
14.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata feljogosítja a feljogosított szervet arra, hogy a jelen
rendelet személyi hatálya alá tartozókkal – a jelen rendelet tárgyi hatályba nem tartozó
beszerzések vonatkozásában – együttműködési megállapodást kössön. Az együttműködési
megállapodás tervezetének jóváhagyásáról a képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések
15.§ Jelen rendelet 2011. április 01 napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után
megkezdett beszerzésekre, közbeszerzésekre, és az azok alapján megkötött szerződésekre kell
alkalmazni.

polgármester

jegyző
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Indoklás:
1.§-hoz:
Az önkormányzat által elindított megtakarítási program egyik legfontosabb eleme a helyben
központosított közbeszerzési rendszer kialakítása. Ennek első szakaszában részletesen
fogalmazza meg a Javaslat a központosított közbeszerzés céljait.
2.§-hoz:
a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított
szervezet a Polgármesteri Hivatal; továbbá meghatározza e §, hogy mely szervezetek e
rendszernek a tagjai kötelező jelleggel.
3.§-hoz:
Pontosan és tételes meg kell határozni, hogy mely áruk beszerzése illetve milyen
szolgáltatások igénybe vétele tartozik a központosított közbeszerzés hatálya alá. Csak és
kizárólag ezeknek a beszerzése tartozik a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá.
Ezek esetében kötelező ez az eljárás.

4.§-hoz:
Az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetről, ennek feladatairól,
létrehozásáról és működtetéséről rendelkezik e szakasz. A feljogosított szervezet a
polgármesteri hivatal, a feladatai ezzel kapcsolatosan pedig pontosan
szabályozottak.

5.§ -hoz:
A rendszerben kötelezően részt vevőkre vonatkozóan tartalmaz szabályokat
6.§ -hoz:
A helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakoó szervezeteket határozza
meg ez a §. Különösen nagy jelentősége van ennek abból a szempontból, hogy a legnagyobb
önkormányzati intézmények fenntartáója a Többcélú Kistérségi társulás, így ezek az
intézmények ebben a formában és az itt szabályozott eljárási rend szerint csatlakozhatnak.
Nemcsak a csatlakozást, de a kilépést is szabályozza a tervezet.
.
7.§- 14.§- hoz:
A feljogosított szervezet és a rendszerben részt vevő szervezetek közötti kapcsolattartás,
adatszolgáltatás lényeges feladata lesz a rendszernek. Szabályozza a §, hogy ezeket milyen
formában és milyen határidőben kell megtenni.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésére
Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelet-tervezete
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelet tervezetét 2011. január
hónapban tárgyalta a Képviselő-testület.
A költségvetési rendelet tervezet összeállításánál a következő szempontokat vettük
figyelembe:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletének összeállítása
során elsősorban a következő központi jogszabályok előírásai szerint jártunk el:
• a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
(Kvtv.)
• a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.),
• az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.),
• az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rend. (Ámr.)
2.) A költségvetési rendelet tervezet előterjesztésekor áttekintettük a költségvetésünkre hatást
gyakoroló, annak összeállítását befolyásoló önkormányzati rendeleteket. Amelyeknél
szükséges volt, azok módosításai 2010. év végén és 2011. január hónapban megtörténtek, ill.
2011. februárban módosításra kerülnek. A költségvetésünk összeállításánál figyelembe vett
helyi rendeletek a következők:
• 6/2007. (III.01.) sz. ÖKT. rendelet Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési
és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről
• 9/1995. (III.30.) sz. ÖKT. rendelet Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
• 22/2004. sz. ÖKT. rendelet Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeiben az
élelmezési térítési díjak megállapítására
• 29/1995.(I.12.) sz. ÖKT. rendelet a képviselő-testület, valamint bizottságai részére
megállapított tiszteletdíjakról természetbeni juttatásokról és költségtérítésről
• 8/2002.(II.28.) ÖKT. rendelet a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
• 5/1991. sz. ÖKT. rendelet a helyi iparűzési adóról
• 29/2005.(XII.1.) sz. ÖKT. rendelet az idegenforgalmi adóról
• 26/2004.(VIII.27.) sz. ÖKT. rendelet a talajterhelési díj egyes kérdéseiről
• 41/2002.(XI.29.) sz. ÖKT. rendelet a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
• 37/2004.(XII.30.) sz. ÖKT. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII.
törvény helyi végrehajtásáról
• 2/1994.(I.27.) sz. ÖKT. rendelet a víz-, és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
• 24/2002.(VI.6.) sz. ÖKT rendelet a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről,
elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről
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•

22/2003.(IV.30.) sz. ÖKT. rendelet a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási
formák szabályairól

3.) Költségvetési rendelet tervezetünkben, ill. annak mellékleteként csatolt táblázatokban
bemutatásra kerülnek az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai.
2010. évben kezdődött és várhatóan 2012-ben fejeződik be a megvalósítása a Szlovénia –
Magyarország határon átnyúló Együttműködési Programnak. A projekt címe: Mental Health
Lelki egészség megőrzése. A teljes projekt 48.100 e/Ft, melyből 2011. évben felhalmozási
célú kiadásként 5.844 e/Ft, működési feladatokra 24.721 e/Ft került tervezésre.
Külön táblázatban mutatjuk be az Önkormányzat hitelterheit.
Az Arany János Általános Iskola villamoshálózat korszerűsítésére felvett hitelünk 2016-ig
jelent kötelezettséget az Önkormányzatnak. A hitelt 2004. évben vettük fel, a 2011 évi
tőketörlesztés 3.055 e/Ft, kamatteher 1.400 e/Ft.
A hitelterheinket bemutató táblázat tartalmazza még a folyószámla-hitelünket, amelynek
törlesztendő összege 272.953 e/Ft, a kapcsolódó tervezett kamat összege 21.000 e/Ft.
Szintén külön táblázatban - tájékoztatásként - mutatjuk be az Önkormányzat hitelképességi
korlátját szemléltető táblázatot (Ötv. 88.§ (2) bekezdés előírása alapján). Szentgotthárd Város
Önkormányzata adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 2011.
évben 218.076 e/Ft.
4.) A költségvetési rendelet tervezetünkhöz mellékeljük az Önkormányzat közvetett
támogatásait bemutató táblázatot. Az Önkormányzat
• az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon
történő elengedése jogcímen közvetett támogatást nem biztosít
• a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedése jogcímen közvetett támogatást nem biztosít;
• helyi adónál, gépjárműadónál kedvezmény, mentesség jogcímen közvetett
támogatást nem biztosít;
• helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott
kedvezmény, mentesség jogcímen közvetett támogatást nem biztosít;
• egyéb jogcímen közvetett támogatást - a talajterhelési díj fizetésére nem
kötelezett ingatlantulajdonosok esetén az igazolt folyékony hulladék
elszállításai díj 57 %-ának megfelelő mértékben - biztosít az Önkormányzat,
melynek tervezett összege 2011. évre 800 e/Ft. Egyéb kedvezményről vagy
kölcsön elengedésről az Önkormányzat nem rendelkezett.
5.) Az Önkormányzat Európai Uniós projektekben való részvétele táblázatban mutatjuk be a
Szlovénia – Magyarország határon átnyúló Együttműködési Program: Mental Health Lelki
egészség megőrzése c. projekt bevételeit támogató szervezetenként és önerő megbontásban,
valamint kiadásait a 2011. és 2012. költségvetési években, valamint összesen bontásban. A
projekt teljes költsége 48.100 e/Ft. A pályázat utófinanszírozott. Sajnos költségvetésünkben
megtervezett bevételi lehetőségek és kiadási kötelezettségek számbavétele alapján úgy látjuk,
hogy hitellel kell majd biztosítanunk a pályázat finanszírozását (működési kiadások
tekintetében).
6.) Tájékozató mellékletként csatoltuk a rendelet tervezetünkhöz Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás kiadásait és azok fedezetét bemutató táblázat.
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A Képviselő-testület ebből a táblázatból tájékozódhat a 2011. évre tervezett társulási szinten
ellátandó feladatokról, ill. azok Szentgotthárd Várost érintő pénzügyi kötelezettségeiről.
7.) Elkészítettük és a költségvetési rendelet tervezetünkhöz mellékeltük az Áht. 67.§, 68/A.§,
69.§ és 71.§, 118.§ (1) bekezdésében, valamint az Ámr. 36. §-ban előírt mérlegeket,
kimutatásokat.
8.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésével kapcsolatban a meghozott Képviselőtestületi döntések, határozatok alapján a következő lépéseket tettük:
7/2011. sz. Képviselő-testületi határozat 1.1.)pont: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében felkéri az intézményvezetőket, hogy a
2010. évi tényleges bevételi adataik ismeretében a saját bevételeiket,- az Önkormányzat
esetében kiemelten a helyi adókra, ill. a Rendelőintézet esetében a TB bevételekre is
tekintettel, - vizsgálják felül, és ahol a bevételek növelhetők, ott az emeléseket a februári
ülésre be kell építeni a rendelet tervezetbe.
7/2011. sz. Képviselő-testületi határozat 2.) pont: Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés tekintetében a következő javaslatokat teszi:
- A hiány mértékét 350 millió Ft-ban javasolja megállapítani és ennek érdekében további
költségcsökkentő és bevételt növelő javaslatokat kér megfogalmazni.
Az Intézményvezetőket elektronikus levélben értesítettük a Képviselő-testület döntéséről,
kértük küldjék meg bevételnövelésre vonatkozó javaslataikat. (Az Intézmények által
megküldött válaszleveleket az előterjesztéshez mellékeljük.)
A bevételek változását a januári rendelet tervezethez képest az előterjesztés későbbi részében
részletesen bemutatjuk, itt csak néhány bevétel növekedést részletezünk:
• III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium: 960 e/Ft
• Rendelőintézet:
98 e/Ft
• Polgármesteri Hivatal:
1.200 e/Ft.
Az önkormányzati költségvetési szervek összesen 2.258 e/Ft-tal növelték intézményi
működési bevételeiket terv szinten, a társulási fenntartású költségvetési szervek
bevételnövelésre javaslatot nem tettek.
Az Önkormányzat tekintetében átnéztük a helyi adók és az átengedett központi adók 2010. évi
tényleges alakulását, és a várható prognózisokat is figyelembe véve:
az idegenforgalmi adó esetében:
2.000 e/Ft-tal,
az iparűzési adó esetében:
30.000 e/Ft-tal,
a gépjárműadó esetében:
2.000 e/Ft-tal emeltük meg a bevételeket.
A bevételnövelések és a kiadáscsökkentések (később részletezve) hatására:
• a 2011. évi költségvetésünkben a hiány összege 375.391 e/Ft-ra csökkent, melyből
• a 2010. évi működési hiány
272.953 e/Ft,
• a 2011. évi tervezett hiány:
102.438 e/Ft, amelyből
• a 2011. évi működési hiány: 100.438 e/Ft,
• a 2011. évi felhalmozási hiány 2.000 e/Ft.
Tájékoztatásként jegyezzük meg, hogy egy évvel ezelőtt, a 2010. évi költségvetésünkben a
hiány összege a most előterjesztett rendelet tervezetben szereplő 375.391 e/Ft-tal szemben
567.722 e/Ft volt.
7/2011. sz. Képviselő-testületi határozat 2.) pont:
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Javasolja annak vizsgálatát, hogy a Városi Televízió székhelyeként biztosított önkormányzati
ingatlanrészben milyen mértékű használati és bérleti díját lehet megállapítani.
Megvizsgáltuk a Széll Kálmán téren jelenleg bérbe adott ingatlanok / üzlethelyiségek 2010.
decemberi havi nettó bérleti díjait, ami alapján a VTV által használt épületrész tekintetében a
javasolható összeg:1.000,- Ft/m2/hó + ÁFA lehetne. A VTV által használt épületrész
alapterülete 164,43 m2, a számított bérleti díj bruttó 205.538,- Ft/hó.
Tájékoztatásul közöljük a Széll Kálmán téren lévő Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek
2010. decemberi nettó havi bérleti díjait:
• Sztg. Széll K. tér . 14. Virágbolt (bérlő: Závecz Lászlóné): 2248.-Ft/m2/hó
• Sztg. Széll K. tér . 14. Könyvesbolt (bérlő: ÁFÉSZ): 1013.-Ft/m2/hó
• Sztg. Széll K. tér 16. Gyógyszertár (bérlő: Magiszter Pharm Bt.): 3400.-Ft/m2/hó
• Sztg. Széll K. tér 21. Premier üzletház (bérlő: Paloma Ker. Kft. Korona Ker. Kft.):
1198. Ft/m2/hó
• Sztg. Széll K. tér 17. optika (bérlő: ÁFÉSZ): 927.-Ft/m2/hó
• Sztg. Széll K. tér 17. papírbolt (bérlő: Real Sys Bt.): 1000.-Ft/m2/hó
• Sztg. Széll K. tér 17. cipőbolt (bérlő: EFFENDI 2000KFT.): 1000.-Ft/m2/hó.
Az alábbiakban csatoljuk a Városi Tv Kft. ügyvezetője által a T. Képviselő-testületet felé
benyújtott levelét:
Tisztelt Jegyző Úr!
Meglepetésként ért a januári testületi-ülésen elhangzottak, miszerint a testület bérleti díjat
akar kérni a Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft. telephelyéért,
a Szentgotthárd Széll Kálmán tér 6. számért. Azért is meglepő számomra és érthetetlen a
testület ez irányú lépése, mert a társaságunk ezen a telephelyen végzi jelentős közszolgálati
feladatait (műsorkészítés). Személyes megbeszélésünknek megfelelően kérem Jegyző Urat,
hogy tájékoztassa a képviselőket az itt leírtakról és kérje őket, hogy a hosszú évek alatt
kialakult jó kapcsolat és közös gazdasági érdekeink ne szenvedjenek csorbát.
Segítségül pár érv felsorolva a jelenlegi állapot megőrzése érdekében:
A Szentgotthárdi Városi Televízió Nonprofit Kft. székhelyéül szolgáló ingatlan
használatának kérdésével kapcsolatban:
1.A társaság (amelynek tulajdonosának személyében következett be változás) alakuláskor
használatba kapta a székhelyül szolgáló épületet. A társaság 1998-as megalakulása óta a
székhelyért használati díjat nem fizetett. Korábban egyetlen alkalommal nem merült fel a
bérleti díj kérdése, amely tehát egy, a felek között több, mint 10 éve kialakult és mindkét fél
által elfogadott gyakorlatból ered.
2. A társaság az említett ingatlanban jelentős összegű beruházásokat eszközölt (belső
átalakítási munkálatok stb..), illetőleg a teljes kábel és egyéb rendszereit arra figyelemmel
alakította ki, hogy a társaság székhelye a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 6. szám alatt van. A
fenti jelentős nagyságú költségek esetleges igényként merülhetnek fel az önkormányzattal
szemben, amennyiben a társaság a bérleti díj bevezetése miatt másik ingatlant kényszerül
székhelyéül választani.
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3. Az önkormányzat a felek között korábban létrejött kommunikációs és együttműködési
megállapodásban foglaltakkal ellentétben 2008 óta nem fizette meg a társaságnak a
megállapodásban szereplő támogatási összeget, illetőleg számos ingyenes szolgáltatást vett és
vesz igénybe, amiért egyetlen alkalommal sem fizetett.
4. Sem az üzletrész adásvételi szerződés, sem pedig az értékesítéssel kapcsolatos
önkormányzati előterjesztés és az egyéb anyagok sem tartalmaznak utalást arra, hogy a
társaság alapítójának személyében bekövetkezett változás eredményezne bármilyen további
változást a felek közötti jogviszonyban. Amennyiben az Önkormányzat – tekintettel a
korábban kialakult gyakorlatra is – a továbbiakban az ingatlan használatával kapcsolatban
bérleti díjat kívánt volna érvényesíteni (amely abban az esetben, ha a felek nem tudnak
megállapodni, akkor az a cégjegyzékben a székhely módosításával is együtt kellett volna,
hogy járjon), akkor erre a pályázati kiírásban megfelelő módon utalni kellett volna, illetőleg
lényeges körülményként a pályázatban meg kellett volna határozni az esetleges bérlet díj
összegét is.
5. A pályázó a korábbi körülmények változatlanságára tekintettel (többek között, hogy
székhelyért nem kell fizetni) tudta a pályázat beadásával vállalni azt, hogy reá nézve a
86/2009-es képviselő testületi határozat kötelező.
6.Összegezve a fentieket, az üzletrész adásvétellel kapcsolatos dokumentáció a székhely
használatával kapcsolatban semmilyen utalást nem tartalmaz. A társaság jelenlegi
tulajdonosa arra tekintettel adta be a pályázatát az önkormányzathoz, hogy a pályázatban
említetteken- illetőleg a pályázat beadásakor általa ismert körülményeken - kívül további
(általa nem ismert, illetőleg az önkormányzat által nem közölt) követelményeket nem
támasztanak vele szemben.
Üdvözlettel:
Dékány István
Ügyvezető Igazgató
Szentgotthárdi Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft
7/2011. sz. Képviselő-testületi határozat 2.) pont:
Javasolja továbbá megvizsgálni, hogy a Városi televíziónak önkormányzati tulajdonban álló
ingatlanokban vannak-e erősítő- és átjátszó berendezései elhelyezve továbbá javasolja
megvizsgálni az ezekért kérhető bérleti díjak nagyságát.
Az Önkormányzati és a Társulási Intézmények vezetőitől információt kértünk VTV
tulajdonában lévő átjátszó-, és erősítő berendezések intézményekben történő elhelyezésére
vonatkozóan. A kérdésünkre kapott válaszok szerint nincs olyan önkormányzati, vagy
társulási intézmény, ahol a hivatkozott átjátszó-, erősítő berendezések kerültek elhelyezésre.
(Megjegyezzük, volt ilyen intézmény, de már leszerelésre került az eszköz.)
7/2011. sz. Képviselő-testületi határozat 2.) pont:
Javasolja megvizsgálni a Polgármesteri Hivatal esetében a nyelvpótlék visszavonásának
lehetőségét.
További bér-megtakarítási lehetőségek megvizsgálását javasolja a Polgármesteri Hivatal
dolgozói vonatkozásában.
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A köztisztviselők díjazásának szabályait a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.), ill a Ktv. felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet szabályozza (8/2002.
(II.28.) ÖKT rendelet a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről).
A köztisztviselők illetménykiegészítéséről a Ktv. 44/A §-a rendelkezik:
44/A. § (1) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a
köztisztviselő alapilletményének
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál, illetve a körzetközponti feladatot
ellátó önkormányzatnál legfeljebb 40%-a,
(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat
meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke
legfeljebb 20%.
A Képviselő-testület az 5/2008. (II. 28.) ÖKT rendelet által a köztisztviselők és ügykezelők
részére egységesen 10%-os illetménykiegészítést állapított meg.
A Ktv. 44. /A §-a (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a már megállapított
illetménykiegészítés mértékét nem csökkentheti.
A köztisztviselők idegen- nyelvtudási pótlékáról a Ktv. 48.§-a rendelkezik. Munkakörhöz
kapcsolódó, adható idegennyelv-tudási pótlékban a hivatal köztisztviselői nem részesülnek. A
Ktv. 48. §. (6) bekezdése alapján az angol, francia és német nyelvek tekintetében a törvény
által meghatározott mértékben a pótlék alanyi jogon jár. Más nyelv ismeretéért nyelvpótlékot
nem fizetünk.
A mindenkori tárgyévi költségvetési törvény rendelkezik a köztisztviselői illetményalap
összegéről, amit a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX.
törvény 56.§-a 38.650,- Ft összegben határozott meg, és amely összeg azóta nem módosult,
vagyis a köztisztviselők bruttó besorolási illetménye 2008. márciusa óta – 3 éve - nem
emelkedett. Ugyanakkor 2009-ben a 13. havi illetményt eltörölték. Ugyanezen évben a
ruházati költségtérítést vonták meg. Ezek kompenzálására 2010. évben kellett bevezetni
kötelező jelleggel egy cafetéria-rendszert, az ebben adható cafetéria – keretet a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 59.§ (3) bekezdése
2011. évben csökkentette. A 7/2011. ÖKT határozat 1.2) pontja szerint ez Szentgotthárdon a
Ktv. által kötelezően előírt legminimálisabb összeg, bruttó 193.250- Ft /év. Ezzel a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek bére személyenként az előző évihez képest nettó
81.600.- Ft-tal (havi nettó 6.800- Ft-tal) csökken, besorolási bruttó illetményük pedig a fent is
említettek szerint 2008. márciusa óta változatlan.
7/2011. sz. Képviselő-testületi határozat 2.) pont:
Javasolja az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál állományban lévő takarítószemélyzet
újbóli intézményi alkalmazásának a megvizsgálását.
Előzetes számításokat végeztünk a takarító személyzet „visszaszervezése” esetén elérhető
megtakarításokról. Mivel minden olyan adat, ami egy megalapozott döntéshez szükséges nem
állt rendelkezésre, ezért csak egy becsült összeget tudunk meghatározni. Számításaink szerint
éves szinten a jelenleg kifizetett összeghez képest 7.000- 8.000 e/Ft/év megtakarítás
becsülhető, de az alábbiakban felsoroltakat mindenképpen figyelembe kell venni a T.
Képviselő-testületnek döntésekor.
Az átszervezés esetén:
Előnyök:
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Megszűnik a szolgáltatás vásárlása miatti többletkiadás - ÁFA összege (pontosabban
annak egy része).

Hátrányok:
• Növekszik jelentősen a közszférában foglalkoztatottak száma – ami ellentétes a mai
azon folyamatokkal, melyek éppen a közszférában dolgozók leépítése felé mutatnak és
így a növelés nem támogatott
• Az intézményekben az intézményvezetők feladata lesz ismét a takarítás szervezése
illetve a takarítószerek és felszerelések beszerzése is.
• Az esetleges helyettesítések nehezebbé válnak, hiszen azokat intézményen belül lehet
csak megoldani
• A munkát megkönnyítő korszerűbb eszközök, gépek esetleges beszerzése a
közintézmények feladata lesz – vagyis ilyenek beszerzésére nem sok esély marad
Veszélyek:
• A közalkalmazottaknak több olyan juttatás jár, amit jelen pillanatban nem kapnak.
• Jelentősen hosszabbodik a felmondási – felmentési idő a jelenlegihez képest.
• Közalkalmazottként a takarítók is jogosulttá válnak jubileumi jutalomra, aminek a
nagyságát most még nem, majd csak az esetleges átvételükkor lehet megmondani.
• A közalkalmazotti bértábla már nagyon megérett az átdolgozásra, nagyon régen nem
változtattak rajta. Egy ilyen esetben a bérek jövőbeni emelkedésére számítani kell, ami
a költségvetésben többletkiadást jelent.
• A közalkalmazottá válásuk esetén a közalkalmazottaknak jelenleg adható étkezési
jegyet, tagság esetén az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást is be kell kalkulálni.
• Ha visszaszervezzük a takarítókat, azt a későbbiek során megint kiszervezni nem
nagyon lehet
Fentiekben leírtak, a számított megtakarítás összege alapján a rendelet tervezetben 4.000 e/Fttal (ebből bevétel növekedés ÁFA vonzata 100 e/Ft, tényleges csökkenés 3.900 e/Ft) már
csökkentettük a takarítási feladatok ellátására tervezett összeget. Ezen a területen
mindenképpen változást / változtatást kell megvalósítani, ennek kizárólag a módja /formája a
kérdés.
A Képviselő-testület döntése értelmében részt veszünk, az un. önkormányzati megtakarítási
programban. A program keretében – ezen testületi ülésen tárgyalandó napirend keretében –
döntés születik a helyben központosított közbeszerzési rendszer kialakításáról és
bevezetéséről. Mivel ez a rendszer maga is kezeli ezt a kérdéskört – a rendszerbe bevonásra
kerülő áruk, szolgáltatások, szervezetek tekintetében – mindenképpen célszerű elsősorban
ebben a formában és összefüggéseiben, rendszerszemléletben kezelni a felmerült problémát.
7/2011. sz. Képviselő-testületi határozat 2.) pont:
Javasolja annak megvizsgálását, hogy az iskolák gyakorló iskolaként való működtetése esetén
milyen magasabb mértékű normatíva kapható.
A szentgotthárdi oktatási intézmények gyakorló iskolaként való működtetése kapcsán a
jogi előírások a következők:
A Felsőoktatásról szóló CXXXIXY. Tv.
14. § (1) A felsőoktatási intézmény - az alapító okiratában meghatározottak szerinti
feladatainak ellátásához - intézményt, szervezeti egységet (például: közoktatási, szakképzési,
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közművelődési, igazságügyi szakértői, könyvtári feladatot ellátó intézmény, szervezeti
egység) hozhat létre és tarthat fenn.
(2) A pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény által fenntartott közoktatási
intézmény részt vehet a hallgatók gyakorlati képzésében (a továbbiakban: gyakorló
közoktatási intézmény)
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározottak létrehozására, jogállására, működésére és
fenntartására az azonos feladatot ellátó szervezetre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
145. § (1) A pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény - a külön törvényben
meghatározottak szerint - elláthatja az e törvényben meghatározott feladatai mellett a
közoktatás feladatait is. A pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmények
tevékenységüket a közoktatás igényeinek figyelembevételével végzik. A pedagógusképzést
folytató felsőoktatási intézmény közoktatási intézményt tarthat fenn, illetve kapcsolatot
tarthat, együttműködhet közoktatási intézménnyel.
(2)[1] A pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató
hallgatók a közoktatási intézményben vesznek részt gyakorlati felkészítésben. Ha a
közoktatási intézményt a felsőoktatási intézmény tartja fenn, az részben vagy egészében
gyakorló közoktatási intézményként működhet. A gyakorló közoktatási intézményt a
felsőoktatási intézmény a közoktatásról szóló törvény alapján intézményalapításra
jogosulttal közösen is fenntarthatja. Gyakorló közoktatási intézményként működhet az
egyházi jogi személy által fenntartott közoktatási intézmény, amennyiben az egyházi jogi
személy által fenntartott felsőoktatási intézmény pedagógusképzési tevékenységet is folytat. A
hallgatók gyakorlati felkészítése megvalósítható - megállapodás alapján - bármelyik
közoktatási intézményben. A gyakorló közoktatási intézmények által ellátott közoktatási
feladatok után az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint a helyi
önkormányzatok részére biztosított normatív hozzájárulások kétszerese vehető igénybe.
A gyakorló közoktatási intézményként való működésének feltételei a 79/2006. (IV. 5.) Korm.
rendelet 3. számú melléklete szerint:
A felsőoktatási intézmény által fenntartott közoktatási intézmény gyakorló közoktatási
intézményként való működésének feltételi:
• a felsőoktatási intézmény - képzési programja alapján - pedagógusképzést folytat
és közoktatási intézmény alapítójaként, fenntartójaként közoktatási feladatot lát
el;
• a közoktatási intézmény megkapta a működési engedélyt; - a közoktatási
intézményben van a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott gyakorlati
képzésért felelős vezető, aki maga is vezetőtanár (gyakorlatvezető óvónő, tanító);
• a közoktatási intézmény rendelkezik a gyakorló közoktatási intézményként való
működéséhez a személyi feltételekkel, a pedagógusok fele vezetőtanári
(gyakorlatvezető óvónői, tanítói) megbízással;
• a felsőoktatási intézményben szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
módon biztosított a pedagógusképzés szervezeti kerete, különböző pedagógusképzési
területek esetén a pedagógusképzés koordinációját ellátó szervezeti egység vagy a
szenátus által e célra létrehozott testület;
• biztosítottak a közoktatási intézmény gyakorló közoktatási intézményként való
működéséhez a pénzügyi források;
• összességében tanévenként a gyakorló közoktatási intézményben legalább 200 fő
hallgató vesz részt a gyakorlati képzésben,
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az óvodapedagógus és tanítóképzésben tanítási évente átlagosan legalább 20 hallgató,
tanárképzésben tanítási évente átlagosan legalább 5 hallgató jut egy vezetőtanárra
(gyakorlatvezető óvónőre, tanítóra);
általános iskola esetén az 1-8. évfolyamon, középiskola esetén a 9-12(13).
évfolyamon három párhuzamos osztály van;
a gyakorló közoktatási intézményben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ehhez
kapcsolódó tanórán kívüli iskolai tevékenységnek, illetve az óvodai nevelési, a
készség- és képességfejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább
70%-ában gyakorlati képzési feladat (pedagóguspálya megismerésére irányuló
gyakorlatok, vezetőtanár, gyakorlatvezető óvónő, tanító irányításával végzett önálló
tanítási, foglalkozásvezetési gyakorlat) folyik;
a közoktatási intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási időkeret 25%-át
gyakorlóiskolai, óvodai feladatokra fordítják,
a közoktatási intézmény tanárképzés esetén a felsőoktatási intézmény képzési
programja alapján részt vesz alapképzésben a mestertanári felkészítést megalapozó
pályaorientációt segítő képzésben;
a közoktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programja biztosítja a
pedagógus-jelöltek felkészítésének lehetőségét.

Közoktatási intézmény részbeni gyakorló intézményként való működésekor a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 33. §-ának (1)
bekezdése a)-c) pontja szerinti intézménynek - a felsőoktatási intézmény pedagógusképzési
feladatainak megfelelő -, a közoktatási törvény 8. §-ának (1) bekezdése szerinti nevelési
szakaszok, illetve a kollégium feladatai vizsgálandók.
Pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény esetén a gyakorló közoktatási
intézmény tekintetében is le kell folytatni az engedélyezési eljárást. Ennek során azt kell
vizsgálni, hogy a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók felkészítéséhez szükséges
feltételek rendelkezésre állnak-e. A regisztrációs központ a működési engedélyt azzal a
feltétellel adja ki, hogy az engedélyben foglalt, az oktatással és a tudományos kutatással
kapcsolatos tevékenység megkezdésére az Országgyűlés állami elismerés megadásáról szóló
döntése után, az állami elismerésről szóló törvénymódosítás hatálybalépését követően
kerülhet sor.
15.§(8) A működés megkezdéséhez szükséges engedélyben kell meghatározni, hogy a
felsőoktatási intézmény milyen képzési területen, illetve tudományterületen, képzési szinten
folytathat képzést, továbbá azt a hallgatói létszámot, ameddig terjedően a felsőoktatási
intézmény - figyelembe véve a hallgatók fogadásához és az oktatói tevékenység folytatásához
rendelkezésre álló személyi feltételeket, helyiségeket és eszközöket - valamennyi évfolyamára
számítva, teljes kihasználtsággal működve hallgatói jogviszonyt létesíthet (a továbbiakban:
maximális hallgatói létszám), intézmény létesítése esetén a (11) bekezdésben
meghatározottakat. Az engedélyezési eljárás magában foglalja a székhelyen kívüli képzés
feltételeinek vizsgálatát is, kiterjed továbbá az intézmény által tervezett képzés, tudományos,
művészeti alkotótevékenység minőségének biztosításához szükséges feltételek meglétének
vizsgálatára.
Összességében a fentiek alapján:
Előnyök:
• A gyakorló iskolává szervezéssel normatíva többlet érhető el.
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Hátrányok:
• A gyakorló iskolává váláshoz fontos, hogy kell egy felsőoktatási intézmény, mely a
gyakorló iskola alapítója. Pillanatnyilag ilyen intézményről nincs tudomásunk
• A gyakorló iskolává váláshoz a legközelebbi szóba jöhető intézménytől viszonylag
nagy távolságra vagyunk, ezt a távolságot kellene a hallgatóknak megtenni minden
egyes alkalommal. Erre tekintettel lehet, hogy nem Szentgotthárdot fogják választani.
• középiskola esetén ez Szentgotthárdon jelenleg nem teljesíthető az a feltétel, hogy
legalább 3 párhuzamos osztály legyen egy évfolyamon
• Áttekintettük az ország gyakorló iskoláiról tudható információkat – ezek szerint szinte
100 %-ban a felsőoktatási intézmény az alapítója a gyakorló iskoláknak, vagyis nálunk
is változna az intézményalapító és még a kistérség fenntartása alól is kikerülne az
intézmény
• A hatályos jogszabályok alapján engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, ami
költségekkel is járhat
Lehetőségek:
• Egy felsőoktatási intézménnyel szoros kapcsolat alakul ki, ami előnyös lehet azoknak
a pedagógusoknak, akik ebbe vezető pedagógusként be tudnak kapcsolódni,
szakmailag előrelépést jelenthet
Veszélyek:
• Azonban a pedagógusok jelentős részének vezető pedagógusnak kell lennie, akiknek
órakedvezmény jár, hiszen ők foglalkoznak a felsőoktatásban tanuló, leendő
pedagógusok gyakorlati képzésével is. A kieső órákat valakivel el kell láttatni, ehhez
akár új munkaerő felvétele is szükséges lehet – minden esetre az elérhető normatíva
többlet lehet, hogy erre el is fogy.
• Nagy jelentősége van az egyéb tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek is, melyeket
ellátók számára szintén bért kell biztosítani. gyakorlati képzésére.
• Jelenleg sem bírjuk a túlórák finanszírozását – ez a forma viszont a túlóraszám
növekedésével is járhat az intézményben.
• A jelenlegi kistérségi fenntartásból az oktatási intézményünk átkerülne, vagy legalább
részben átkerülne a felsőoktatási intézményi fenntartásba. Ezáltal a kistérségi
fenntartáshoz köthető normatíva elveszik
7/2011. sz. Képviselő-testületi határozat 2.) pont:
Javasolja továbbá a beépítetlen telkek vonatkozásában megvizsgálni az adóztatás lehetőségét.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) telekadó esetén az adókötelezettséget a
következők szerint határozza meg:
„17.§ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi
földrészlet (továbbiakban telek).”
A külterület fogalmát a Htv. 52.§ 4. pontja rögzíti:
„külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül eső földrészlete, ideértve a
zártkertet is;” (A belterületet külön a Htv. nem magyarázza az értelmező rendelkezések
között.)
Jelenleg az Ipari Park területe a Földhivatali nyilvántartás szerint külterületnek minősül.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 4. pontja
szerint:
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„Belterület: a település közigazgatási területének - jellemzően a település történetileg
kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó kijelölt része.”
Az Ipari Park területe a Szabályozási tervünk szerint művelésből kivont, beépítésre szánt
terület, tehát előzőek szerint arra kell választ kapni, hogy ezen területek belterületté
átminősíthetők-e, át kell-e minősíteni őket, ill. ennek milyen költségei lehetnek.
A telekadó kapcsán tehát legelőször is azt kell megvizsgálni, hogy a szentgotthárdi Ipari Park
területei egyáltalán szóba jöhetnek-e tekintettel arra, hogy az Ipari Park jelenleg nincs
belterületbe vonva.
Ezek után kell vizsgálni a következőket:
1.) mi az adó alapja?
a) a telek m2-benszámított területe, vagy
b) a telek korrigált forgalmi értéke
2.)mi az adó mértéke?
a) pont szerinti adóalap számítás esetén: maximálisan 200 Ft/m2 lehet
b) pont szerinti adóalap számítás esetén a korrigált forgalmi érték 3%-a
3.) Tudni kell, hogy egy ingatlanadó bevezetésekor a számításba vehető ténylegesen
beépíthető területek felmérése jelentős előkészítést és hosszú vizsgálódást igényel. Ezt a
munkát részletekbe menően több hónap alatt lehet megnyugtatóan elvégezni. Mi most egy
előzetes kalkulációt készítettünk, csak a példa kedvéért és a vizsgálatot egy viszonylag jól
körülhatárolt területre korlátoztuk. Javasoljuk és kérjük, hogy ezt csak munkaanyagnak
tekintsék és ne a végleges pontos számoknak gondolják, viszont az előzetes számításhoz a
nagyságrendek megtekintéséhez elégségeseknek tűnnek ezek a számítások is.
Beépítetlen belterületnek minősíthető ingatlanok és külterületi (pl. Ipari Park) területek
Ipari Park I. : 157.569.0 m2 önkormányzati területek nélkül : 87.311.0 m2
Ipari Park II. : 512.271.0 m2
- „: 364.106.0 m2
………………………..
Összesen
451.417.0 m2
Május 1 u. (Rábán túl és Transzkavics volt telephelye mellett) : 16.026.0 m2
Rábafüzes Alkotmány u É-i oldal 154.168.0 m2 - önk. területek : 77.757.0 m2
Rábafüzes Alkotmány u D-i oldal 102.349.0 m2 - önk. területek : 50.260.0 m2
…………………………..
Összesen
144.043.0 m2
Mindösszesen :

595.460.0 m2

Amennyiben ezt a területnagyságot egyszerűen beszorozzuk a törvény szerinti maximális 200
Ft/m2 mértékkel, akkor 119.092 e/Ft/év összeget kapunk, mint elérhető adóbevételt. Fontos
szempont az is, hogy egy új adónem bevezetésekor nem biztos, hogy célszerű a legmagasabb
mértékű adótéllel számolni, ezért egy alacsony, 20 Ft/m2 mértékkel is számoltunk – ezzel
számolva a számított adóbevétel éves szinten 11.909 e/Ft-ot jelent. Még egyszer
hangsúlyozzuk, hogy egyrészt a városnak csak egy részére számoltuk ki a lehetséges adót,
másrészt az Ipari Parki területek helyi adó szempontjából történő megítélése – bel-, vagy
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külterület - még tisztázandó. Továbbá a tisztázandó kérdések miatt 2011-ben nagy
valószínűség szerint július 01-nél előbb nem vezethető be egy új adónem, így csak a fél évre
lehetne számolni ezen jogcímen bevétellel.
Próbaszámítás végeztünk a korrigált forgalmi érték szerint is:
Amennyiben a fent említett terület nagyságot a törvény szerinti maximális korrigált forgalmi
értékkel szorozzuk be, a becsült 2.000Ft/m2 -es összeget, akkor közel (2.000Ft/m2 x 595.460
m2 x 3%) 35.727.600,- Ft-os éves bevételre tehetünk szert.

7/2011. sz. Képviselő-testületi határozat 2.) pont:
Javasolja megvizsgálni a közvilágítás kérdésében a világítás hatásfokának 23.00 óra után
történő csökkentésének lehetőségét.
A közvilágítás az eddigi információink szerint (ismételt állásfoglalást kértünk a szolgáltatótól)
a mai technikai kiépítettségében és a jelenleg érvényes közvilágítási szerződésünk szerint
23:00 óra után csökkentett üzemmódban nem üzemeltethető. A közvilágítási díj elszámolása a
közvilágítási naptárnak megfelelően történik és nem konkrét mérés alapján.
Az egyes lámpákra vonatkozó 23:00 óra utáni csökkentett üzemmód csak újabb kapcsolást
vezérlő vezeték kiépítése után lehetséges. A korrekt elszámolás pedig a közvilágítási energiát
szolgáltató trafóknál kiépített mérőhelyek felszerelését követően. Vélhetően akkor újabb
szerződést kell kötni a közvilágítás üzemeltetésére, hiszen az elszámolás nem a közvilágítási
tarifa, hanem mérés alapján fog történni. Ez esetben az üzemeltetésre is szerződést kell
aláírni, hiszen a közvilágítási tarifa a közvilágítás javításának költségeit is tartalmazza.
7/2011. sz. Képviselő-testületi határozat 2.) pont:
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület vonatkozásában javasolja, hogy közösen alakítsanak ki
támogatási javaslatot.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület (PKKE) részére a kulturális feladatok ellátására, ill. a
PKKE által használt épületek működtetésére 28.267 e/Ft-ot szerepeltettünk a rendelet
tervezetben - azonos összeggel a januári költségvetési előterjesztésben foglaltakkal.
Mivel az Egyesület RÉGIÓHŐ Kft. felé fennálló tartozását is rendeznie kell nem
csökkentettünk az előző tárgyalási fordulóban szereplő összeghez képest, ill. a PKKE
Képviselő-testület által elrendelt, az Egyesület gazdálkodási tevékenységét vizsgáló bizottság
sem tett ez irányú javaslatot.
7/2011. sz. Képviselő-testületi határozat 2.) pont:
Javasolja a bizottság a fizető parkoló rendszer kiterjesztésének vizsgálatát.
A fizető parkoló rendszer kiterjesztésére vonatkozó javaslat kapcsán a következőket kell
figyelembe venni:
- „A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény módosításáról” szóló 2010. évi XLVII. Tv. 2.§ (3) bekezdése szerint
„Díjfizetési kötelezettség olyan várakozási terület tekintetében és időszakra rendelhető el,
amelyen az adott időszakban a járművek várakozására alkalmas helyek átlagos foglaltsága (a
továbbiakban: telítettség) a 70%-ot meghaladja. A 70%-os telítettségi mutatót nem kell
alkalmazni e törvény hatálybalépése előtt kijelölt várakozási területek tekintetében.”
- Ugyanezen törvény 4. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „Felhatalmazást kap a
miniszter, hogy "31. a telítettség megállapításának módját." rendeletben állapítsa meg.
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-A két jogszabályhelyet összevetve tehát megállapítható, hogy új „várakozási terület” (fizető
parkoló) csak a telítettség vizsgálata után határozható meg, a telítettség vizsgálata csak a
miniszteri rendeletben foglaltak szerint lehetséges – a miniszteri rendeletet viszont a miniszter
2010. június 01. óta nem készítette el. Így a rendszer bővítése egyelőre nem lehetséges –
amint változik a jogszabály, erre a kérdésre vissza fogunk térni.
A fizető parkoló rendszer kiterjesztésével kapcsolatban - az üzemeltetőtől kapott információk
alapján – a Honvéd u D-i oldala és az Eötvös utca Liget melletti Ny-i oldala jöhetne leginkább
számításba további parkolóhely, amennyiben a telitettség vonatkozásában a szükséges
feltételek – mérték és szabályozás - fennállnak. Ezen utcák esetében min. 1 db parkolójegy
kiadó automatát kell letelepíteni és burkolati jelek felfestésével a parkolóhelyeket is ki kell
jelölni, melynek bekerülési költsége cca. 1.500 e/Ft lenne.
7/2011. sz. Képviselő-testületi határozat 2.) pont
Javasolja, hogy az Önkormányzat és a Gotthárd-Therm Kft között kezdődjön tárgyalás arról,
hogy a Gotthárd-Therm Kft kezdje meg az Önkormányzattól felvett tagi kölcsön visszafizetését
valamilyen mértékben, de legalább gesztus értékkel.
Elektronikus levélben megkerestük a Gotthárd Therm Kft.-ét, és kértük a Képviselő-testületi
határozatra tekintettel a kölcsönszerződés módosítása érdekében jelezze felénk, hogy havi
egyenlő részletekben, vagy ettől eltérően milyen ütemezésben tudná az Önkormányzat felé
fennálló kötelezettségét teljesíteni. A Kft. Igazgató Asszonyától a következő választ kaptuk:
„A Gotthárd-Therm Kft- nek még nincs 2011. évi üzleti terve, azonban az valószínűsíthető,
hogy a Kft nem tudja visszafizetni március 31-ig a kölcsön összegét. 2011. március 30-án kell
indítani a kötvény következő kamat és tőketörlesztését, aminek fedezetét a Kft akkor sem tudja
előteremteni, ha nem fizeti vissza a kölcsön összegét a tulajdonosnak. 2011. évben még
szeptember végén esedékes a következő kamat- és tőketörlesztés.
A fentieken kívül az üzemeltetés vesztsége még nincs tervezve, de amennyiben az előző évek
tendenciái folytatódnak akkor az üzemeltetés kiadásait a fürdő ez évben ki tudja termelni a
bevételeiből. A kötvény kibocsátásból fakadó kötelezettségek fedezetét azonban a kft továbbra
sem tudja kigazdálkodni, ezért nem tudja megkezdeni a tagi kölcsön törlesztését sem.”
7/2011. sz. Képviselő-testületi határozat 3.) pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a ZÁÉV
tartozásával kapcsolatban vizsgálja meg a műszaki osztály a külső fürdő fejlesztés értékarány
arányos részét.
A Műszaki Iroda a projekt megvalósításával kapcsolatban a következő tájékoztatót készítette
el:
A projekt megvalósítása:
A döntés:
Szentgotthárd Város Önkormányzata nevében a polgármester 2009. április 7.-i keltezéssel,
szentgotthárdi fürdőfejlesztésére, 300.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról írt alá
szerződést Dr Gyenesei István önkormányzati miniszterrel. Az Önkormányzati Minisztérium
a támogatást a 2008. évi központi költségvetés tartalék előirányzatából történő felhasználásról
szóló 2054/2008.(V.9.) Korm. határozat alapján folyósította. A támogatás önkormányzati
önrészt nem igényelt. A támogatás egyik feltétele a kedvezményezett által összeállított
projektjavaslat, a másik a szerződés megkötése volt. A projektjavaslat az alapadatokon,
naturális adatokon, létesítmény jegyzéken kívül a beruházás költségeit is tartalmazta bruttó
300.000.000,- Ft keret összegig.

183

A szerződés:
A támogatási szerződést a felek, az Önkormányzati Minisztérium nevében Varga Zoltán
miniszter és Viniczay Tibor Szentgotthárd város akkori polgármestere közös megegyezéssel
2010. május 10.-én módosították. A 6. pontban a projekt befejezési dátuma 2010. június 30ról 2010. augusztus 31-re, a 13. pontban a záróbeszámoló benyújtásának határideje 2010.
július 31-ról 2010. szeptember 30-ra módosult. Továbbá a Támogatási Szerződés mellékletét
képező Projektjavaslat helyébe a Támogatási Szerződés Módosítás mellékleteként szereplő
Projektjavaslat lépett, melynek végösszege változatlanul bruttó 300.000.000,- Ft volt.
A 6. pontban változatlanul szerepel, hogy a beruházás akkor tekinthető befejezettnek, ha a
Támogató (Önkormányzati Minisztérium) a támogatott záróbeszámolóját elfogadta.
A 13. pont változatlanul tartalmazza, hogy a részletes szakmai és pénzügyi beszámolót a
Támogatott részére kiállított számlákkal, teljesítés-igazolásokkal, és a kötelezettségvállalás
dokumentumaival alá kell támasztani.
A projektjavaslat
A módosított és mindkét szerződő fél által elfogadott projekt javaslat pontjai közül a 2.5 a
beruházás rövid bemutatását tartalmazza az alábbiak szerint :
„Szentgotthárd Város Önkormányzata az elmúlt évek egyik legnagyobb beruházását
valósította meg a St.Gotthárd Spa & Welness fürdő megépítésével. A város idejében
felismerte, hogy a több lábon állás érdekében, a szekunder szektornak számító ipari
tevékenységek betelepülésének segítése mellett, a szolgáltatási (tercier) szektor térnyerését
is támogatni kell, kiemelten az idegenforgalmi, turisztikai szegmens erősítését szem előtt
tartva. A „vállalkozó” típusú Önkormányzat tervei szerint a beruházás egymásra épülő,
szinergikus rendszer alapjává válik. A kezdeti nehézséget követően a közösakarat meghozta
gyümölcsét, 2007. 07. 09-én a St. Gotthard Spa & Wellness fürdő megnyitotta kapuit.
A szentgotthárdi fürdőfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati beruházás további
támogatása vált lehetségessé az alábbi fő témakörökre vonatkozóan :
I.) A fürdőhöz kapcsolódó szabadtéri terület (strand) fejlesztése a 12/1, 12/3, 04/10hrsz-ú
területen
II.) A fürdő nyitása óta meg nem vásárolt eszközök beszerzése
III) A marketing tevékenység
A naturális adatok ( 3. pont) között szerepelnek a létesítési terület helyrajzi számai,
területnagyságai, a tervezett épület bruttó/nett alapterülete (68/43,29 m2), medencék területe
(437 m2),
Az 5. pontban a beruházás költségei vannak felsorolva:
- tervezési munkálatok 17.309.000,- Ft,
- kivitelezés 248.991.439,- Ft,
- fürdő elmaradt eszközbeszerzései 14.474.561,- Ft,
- marketing tevékenység 14.750.000,-Ft,
- lebonyolító, műszaki ellenőr díjazása 2.000.000,-Ft,
- közbeszerzési tanácsadó, közbeszerzés költsége 2.475.000,-Ft
- összesen bruttó 300.000.000,- Ft)
A 6. pont a beruházás részletes bemutatását tartalmazza, így a célját, főbb tevékenységet, a
fürdőberuházás jelenlegi állapotát, az eddig elvégzett munkákat (felépült és megnyílt a fürdő)
és a hátralevő feladatokat.
A 6.3 pont a fenntarthatóságot részletezi többek között : „
– Pénzügyi fenntarthatóság igazolása, bevétel termelési képességet is bemutató, a gazdaságos
üzemeltetést igazoló költség-haszon elemzés
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- üzemeltetői feladat, folyamatban – a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás tárgyalásos
szakasza
lezárultát követő tényleges műszaki tartalom alapján
- Az önkormányzat vállalása arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 15 évig az
eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítja (nyilatkozat mellékelve)
- Az önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az intézmény fenntartását központi költségvetési
támogatás
nélkül biztosítja (nyilatkozat mellékelve) „
A 7. utolsó pont a projektjavaslathoz csatlakozó dokumentumokat tartalmazza :
- tulajdoni lapok
- Képviselő-testület határozata
- Nyilatkozatok
A közbeszerzési eljárás:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. július 17.-én megbízási szerződést kötött a Deák
Ügyvédi Irodával (képviseli Dr Deák Krisztina irodavezető ügyvéd, 7100 Szekszárd, Jókai u.
22.) a fürdő szabadtéri fejlesztése közbeszerzésének lebonyolítására.
2010. 01.14.-én a Deák Ügyvédi Iroda nyílt nemzeti közbeszerzési ajánlattételi felhívás
(hirdetmény) feladására irányuló kérelmet (St.Gotthard Spa & Wellness fürdő szabadtéri
fejlesztése vállalkozási szerződés keretében) nyújtott be a Közbeszerzési Értesítőhöz.
A Közbeszerzési Értesítő jogi lektora, Dr Urbán Zsolt a Kbt . paragrafusaira hivatkozva a
hirdetményt hiánypótlásra visszaküldte.
A kijavított hirdetmény (típusa : egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ, fajtája:
tárgyalásos, iktatószám : 0945/2010) a Közbeszerzési Értesítő 2010.01.27-i 2010/11
számában jelet meg.
Az ajánlati felhívásra kérdésfeltevést követően 2010. február 15-én a ZÁÉV Zrt adott be
ajánlatot. Az ajánlatát hiánypótlással kiegészítve 2010. február 22.-én érvényes ajánlatot
juttatott el a Deák Ügyvédi Iroda Szekszárd Jókai u. 22. címére
- 2010. február 25. 10:00 órakor került sor az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között
közbeszerzési eljárás szerinti első tárgyalásra, melyen Viniczay Tibor polgármester, Takáts
József főmérnök, Dr Bakó Zoltán ügyvéd a Deák Ügyvédi Iroda képviselője, valamint a
ZÁÉV Zrt részéről Dormán József, Peresztegi Imre és Bicskey Gábor. Az Ajánlatkérő közölte,
hogy az ajánlat összege magas azt mindenképpen mérsékelni kell. Az ajánlatadó előadta, hogy
az ajánlati árat lényegesen csökkenteni csak az ajánlati felhívásban szereplő műszaki tartalom
megváltoztatása esetén tudja megtenni. Az ajánlatkérő tájékoztatta az ajánlattevőt, hogy a
műszaki tartalom racionalizálásához, (csökkentéséhez) a tervező részvétele is szükséges, ezért
újabb tárgyalási forduló megtartását javasolta 2010. március 05-én 8:00 órai kezdettel.
2010. március 05 - én tartott második tárgyalási fordulón az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő
megállapodott a csökkentett műszaki tartalomban, amelyre már fedezetet nyújtott az
Önkormányzati Minisztérium támogatási szerződésben biztosított keretösszege.
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A tárgyalást követően a Közbeszerzési Bizottság tagjai (Dömötör Sándor, Pochán Miklós,
Bugán József) Dr Bakó Zoltán (Deák Ügyvédi Iroda) Dr Dancsecs Zsolt, Takáts József,
Jakabné Palkó Edina, Dancsecz András jelenlétében, a Közbeszerzési Bizottság
K/1/2010.(III.05.) sz. határozatát hozták, amely szerint „ A St.Gotthard Spa & Wellness fürdő
szabadtéri fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás
nyerteseként a KB egyhangúlag a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt. 8800 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u 9-11. hirdeti ki. Az eredeti ajánlási ár 299.564.616,. Ft + ÁFA összesen
374.455.770,- Ft a műszaki tartalom racionalizálását követően 198.000.000,- Ft + ÁFA azaz
247.500.000,- Ft-ra mérséklődött. Emlékeztetőül, a támogatási szerződés erre a célra
248.991.439,- Ft-ot biztosított.
A szabadtéri strandberuházás műszaki tartalma:
- A fürdő szabadtéri fejlesztésére a ZÁÉV Zrt-vel a vállalkozási szerződés 2010. március 29.én került aláírásra. A vállalási ár 198.000.000,- Ft + ÁFA azaz 247.500.000,- Ft, a befejezési
határidő 2010. június 30.
- A szerződés mellékleteként csatolt költségvetési főösszesítő szerint
a bejárat építés 10.302.200,- Ft,
a medenceépítés és térburkolata 70.678.978,- Ft,
az öltöző, porta, kerítés 5.623.229,- Ft,
a gépészet 14.610.827,- Ft,
a vízgépészet 69.781598,- Ft,
a villamos szerelés 7.445.053,- Ft,
a közműépítés 14.558.116,- Ft,
az organizáció, felvonulási költség 5.000.000,- Ft azaz összesen nettó 198.000.000,- Ft
összeget tett ki.
- A szerződés szerint a kapcsolattartásra és együttműködésre jogosult személyek az
önkormányzat részéről Takáts József főmérnök, a vállalkozó részéről Paksa Csaba projekt
főmérnök, Szanati Gyula projekt vezető.
A műszaki ellenőrzés:
Szintén 2010. március 29.-én került aláírásra a fürdő szabadtéri fejlesztés műszaki
ellenőrzésére vonatkozó megbízási szerződés a Vasi Dolomit Építőipari kft – vel. A szerződés
többek között tartalmazta az alábbiakat :
- Munkaterület átadás-átvétel, műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása,
teljesítésigazolás
kiállítása
- Ellenőrzés dokumentálása az építési naplóba történő bejegyzéssel
- Az elkészült munkák minősítése a rendelkezésre bocsátott minőségi bizonylatok, mérési
jegyzőkönyvek és a műszaki ellenőrök mérései alapján.
- A beruházás megvalósítása a Megbízó által jóváhagyott tervdokumentáció alapján történik.
A törzspéldánytól történő mindennemű eltérést „Változtatást elrendelő lap” kitöltésével
dokumentálja, mely tartalmazza a Kivitelező, a Tervező, a Műszaki ellenőr álláspontját és a
Megbízó döntését.
A tevékenység megkezdésének időpontja 2010. március 30, befejezésének időpontja az
eredményes műszaki átadás-átvétel lezárulta és 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása.
A megbízott díjazása 1.600.000,- Ft + ÁFA összesen 2.000.000.- Ft. A szerződés szerint a
kapcsolattartásra és együttműködésre jogosult személyek az önkormányzat részéről Takáts
József projektmenedzser a megbízott részéről Szűcs Gábor ügyvezető, Eredits Norbert
építészmérnök, Kaposi Zsolt gépészmérnök.
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- A Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzés eredményéről, a Deák Ügyvédi Iroda
hirdetmény megjelentetését kérte a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségétől. A
szerkesztőbizottság jogi lektora Dr Kiss Adrienn. A hirdetmény 2010. május 20.-án feladásra
került.
A műszaki átadás – átvétel:
- A műszaki átadás-átvételi eljárás kezdési időpontja 2010. június 30, befejezésének dátuma
2010. július 13. Az átvételi-átadási eljáráson megjelent : Paksa Csaba, Szanati Gyula ZÁÉV
Zrt, Eredits Norbert Vasi Dolomit Kft, Takáts József főmérnök, projekt menedzser
Szentgotthárd Polgármesteri Hivatal részéről. Az eljárás megkezdésekor a minőségi
hiányosságokról hibalista került felvételre, melyet a kivitelező ZÁÉV Zrt az eljárás
befejezéséig kijavított.
A 2010. szeptember 10-i műszaki ellenőri szakvéleményében a Vasi Dolomit kft képviselője
Eredits Norbert leírta, hogy „… A létesítmény az engedélyeknek és a jóváhagyott kivitelezési
terveknek valamint a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre került vállalkozási
szerződésnek megfelelően készült el. … A kivitelezés időszakában pótköltségek nem merültek
fel. …”
- 2010. augusztus 11.-i levelünkben kértük Közbeszerzési Értesítő szerkesztőségétől „A
St.Gotthard Spa & Wellness fürdő szabadtéri fejlesztése vállalkozási szerződés keretében”
projekt teljesítéséről szóló hirdetményünk megjelentetését.
2010. szeptember 27-én a 2054/2008.(V.9.) Kormányhatározatban nevesített önkormányzati
beruházáshoz tartozó adatlapon, a fürdőfejlesztésre támogatást adó Önkormányzati
Minisztériummal, a támogatásról részletesen elszámoltunk. A bruttó 300.000.000,- Ft
támogatásból ténylegesen 299.995.045,- Ft-ot vettünk igénybe.
Összességében
végezetül megállapítható, a 0,- Ft önkormányzati önrésszel, határidőre, a szerződés
mellékletében felsorolt műszaki tartalommal, költségtúllépés nélkül megvalósított
fürdőfejlesztési projekt elszámolása a támogatást nyújtó minisztériummal megtörtént. A
szerződésben rögzített műszaki tartalomtól a lebonyolító-műszaki ellenőr eltérést nem jelzett.
A Képviselő – testületi döntést követően 2011. január végén a St. Gotthárd Spa & Wellness
műszaki vezetőjével megszemléltük a beruházást. A közbeszerzési eljárás nyertese által
megépített, pályázattal kiválasztott műszaki ellenőr által a beruházás folyamán folyamatosan
figyelemmel kísért és dokumentált építkezés eredményeképpen megvalósult mindaz, amit a
fent ismertetett szerződéshez tartozó projektjavaslat tartalmazott: megvalósult a bejárat építés,
a medenceépítés, a térburkolás, létrejött a tervezett öltöző, porta, kerítés. Megtalálható a
gépészet és a vízgépészet is, bár ezt január végén kipróbálni nem lehetett. A villamos szerelés
láthatóan és dokumentáltan megtörtént és elkészültek a közműépítéssel is.
A projekt dokumentációja és a beruházás helyszínén lévő épületek és építmények a beruházás
sikeres megvalósítását mutatják. Nincsenek azonban az elkészült elemek működésbe véve,
hiszen a dolgok természetes rendje szerint a nyári időszak lesz azok működtetésének
időszaka. Addigra az üzemeltetésről szerződést kell kötni a fürdővel, meg kell határozni a
beléptető rendszer formáját, és vannak teendők az előírt parkolók megépítése tárgyában is.
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9.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet tervezetében költségvetési
támogatásként Kvtv. alapján biztosított központi bevételek kerültek szerepeltetésre, valamint
figyelembe vettük az iparűzési-adóerő képesség miatti elvonás összegét. Átvezettük azokat a
változásokat, amelyek a Képviselő-testület határozatai alapján költségvetésünket érintették,
ill. amelyek számszerűsíthetőek és a költségvetésben számításba vehetőek, és
megalapozottak voltak.
Az átvezetések hatására az önkormányzat bevételi főösszege 2.145.166 e/Ft-ra, kiadási
főösszege 2.145.166 e/Ft-ra csökkent.
Bevételek változása
Bevétel előirányzat főösszege a januári rendelet tervezetben:
Intézményi működési bevétel:
III. Béla Szakképző Iskola
Rendelőintézet
Polgármesteri Hivatal
Helyi adók:
Idegenforgalmi adó
Helyi iparűzési adó
Átengedett központi adók:
Gépjárműadó
Támogatásértékű működési bevétel:
Önkormányzatoktól ügyeleti ellátáshoz
Fejezeti k. előir.tól Kisebbségek támogatása
Pénzmaradvány:
Felhalmozási pénzmaradvány
Hitelek:
Működési célú hitel
Felhalmozási célú hitel
Bevétel előirányzat főösszege a februári rendelet tervezetben:

2.171.105 e/Ft
960 e/Ft
98 e/Ft
1.200 e/Ft
2.000 e/Ft
30.000 e/Ft
2.000 e/Ft
- 98 e/Ft
- 1.068 e/Ft
41.210 e/Ft
- 44.841 e/Ft
- 57.410 e/Ft
2.145.166 e/Ft

Kiadások változása
Kiadási előirányzat főösszege a januári rendelet tervezetben:
Polgármesteri Hivatal:
önkormányzati igazgatás(szem.jutt., járulék, dologi kiad.)
Kisebbségi Önkormányzatok:
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Intézményi takarítás, karbantartás
Közterület rendjének fenntartása
Fejlesztési céltartalék
Arany J. Ált. Isk. felújítás pályázati önrész (nem nyert )
Kiadási előirányzat főösszege a februári rendelet tervezetben:

2.171.105 e/Ft
- 2.523 e/Ft
- 356 e/Ft
- 356 e/Ft
- 356 e/Ft
- 3.900 e/Ft
- 248 e/Ft
- 18.200 e/Ft
2.268.793 e/Ft

A 2011.évi költségvetéssel kapcsolatban a következő összegző megállapításokat tesszük:
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A korábbi évek és az előttünk álló 2011. év tekintetében is elmondható, hogy a Képviselőtestület az Önkormányzat és intézményei ésszerű működtetése érdekében megtette és
megteszi azokat a lépéseket, amelyek a kiadások csökkentését, a takarékosabb gazdálkodást
eredményezhetik.
Az előterjesztett költségvetési rendelet tervezetett több egyeztetés előzte meg az érintett
költségvetési szervek és egyéb szervezetek képviselőivel. A bevételek és a kiadások részletes
áttekintése, a Képviselő-testületi döntéseinek átvezetése után került a februári testületi ülésre
előterjesztésre a 2011. évi költségvetési rendelet tervezet.
Kiemelten fontos a 2011. évben, hogy mind a T. Képviselő-testület, mind pedig az
intézmények a takarékos gazdálkodást tartsák szem előtt, a költségvetésben jóváhagyásra
kerülő előirányzatokat ne lépjék túl. Ne kezdeményezzenek olyan kifizetéseket,
amelyekre a költségvetésben bevételi oldalon nincs fedezet!!!
A költségvetésünket 373.391 e/Ft működési hiánnyal terveztük, jelenleg a folyószámla
hitelkeretünk 275.000 e/Ft, ezért minden költségvetési szerv vezetőjének és a T.
Képviselőknek is minden olyan kiadástól, ill. annak jóváhagyásától tartózkodnia kell, ami
nem feltétlenül szükséges a működés során.
A 2011. költségvetési évben kiemelten fontos feladat a Gotthárd I. kötvényhez kapcsolódó
kezességvállalás terheinek csökkentése / megszüntetése. Ennek érdekében
 vagy az Önkormányzati üzletrész értékesítésének,
 vagy a Fürdő üzemeltetésére megállapodás megkötésének,
 esetleg a kötvény kiváltás lehetőségét kell mielőbb számításba venni, és abban
tényleges eredményt elérni.
Mindemellett meg kell jegyeznünk, hogy az Arany János Általános Iskola villamoshálózat
felújítására felvett hitelen (2011. évi tőke teher 3.055 e/Ft) és a folyószámlahitelünkön kívül
egyéb hitelterhe az Önkormányzatnak nincs.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, annak tárgyában dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéshez a
következő módosításokat javasolja: ….
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Szentgotthárd, 2011. február 15.

Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.
évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére
(a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata
intézményeire, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra.
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2.145.166 e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-száznegyvenötmilliószázhatvanhatezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1.728.565 e/Ft azaz Egymilliárd-hétszázhuszonnyolc-millióötszázhatvanötezer forintban,
c) hiányát 416.601 e/Ft-ban, azaz Négyszáztizenhatmillió-hatszázegyezer forintban
állapítja meg.
(2)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását
szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege: 41.210 e/Ft, melyből
a)működési pénzmaradvány: 0 e/Ft
b)felhalmozási pénzmaradvány: 41.210 e/Ft.
(3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását
meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 375.391 e/Ft, melyből
a)működési célú hitel: 373.391 e/Ft
b)felhalmozási célú hitel: 2.000 e/Ft.
(4)A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet tartalmazza.
(5)A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során az egyes szakfeladaton
keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb
15 %-kal haladják meg.
3. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok
összegét a rendelet 2. és 4. mellékletében részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza
meg:
(2) Működési bevételek
1.244.234 e/Ft
a) intézményi működési bevételek:

98.296 e/Ft,

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele
ba) helyi adók

692.698 e/Ft, ebből
547.000 e/Ft,
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bb) átengedett központi adók
cc) bírságok, pótlékok

143.998 e/Ft,
1.700 e/Ft;

c) Működési támogatások:
ca) normatív támogatások
cb) központosított előirányzatok
cc) normatív kötött felhasználású támogatások
d) Egyéb működési bevételek:
da) támogatásértékű működési bevétel
db) működési célú pénzeszk. átvét.államh. kívülről
dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér.

312.762 e/Ft, ebből
254.390 e/Ft,
0 e/Ft,
58.372 e/Ft;
140.478 e/Ft, ebből
140.478 e/Ft,
0 e/Ft,
0 e/Ft;

(3) Felhalmozási bevételek
452.392 e/Ft
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
312.990 e/Ft, ebből
aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.
69.000 e/Ft,
ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. bev. 27.940 e/Ft,
ac) pénzügyi befektetések bevételei
216.050 e/Ft;
b) Felhalmozási támogatások
ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú
bb)fejlesztési célú támogatások

0 e/Ft.
0 e/Ft

c) Egyéb felhalmozási bevételek
ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel
cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről

139.402 e/Ft
138.902 e/Ft
500 e/Ft

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.
a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről
(5) Költségvetési bevételek összesen:

0 e/Ft

31.939 e/Ft
31.939 e/Ft
1.728.565 e/Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 41.210 e/Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
41.210 e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
0 e/Ft,
gb) felhalmozási pénzmaradvány
41.210 e/Ft.
(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási bevétel
375.391 e/Ft
b) hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 375.391 e/Ft, ebből
ba) működési célú hitel felvétele
373.391 e/Ft,
bb) felhalmozási célú hitel felvétele
2.000 e/Ft.
(8) Finanszírozási bevételek összesen:

416.601 e/Ft

(10) Működési bevételek:
a) az intézményi működési bevételek:
aa) III. Béla Szakképző Iskola
25.831 e/Ft,
ab) Rendelőintézet
22.643 e/Ft,
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár
1.250 e/Ft,
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ad) Polgármesteri Hivatal
ae) ingatlan eladás ÁFA

48.572 e/Ft,
1.000 e/Ft;

b) önkormányzatok sajátos működési bevételei:
ba) helyi adók
547.000 e/Ft,
bb) átengedett központi adók
143.998 e/Ft,
bc) bírságok, pótlékok
1.700 e/Ft.
4. § A rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg címenkénti és kiemelt
előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a) működési kiadások előirányzatra
1.332.129 e/Ft-ot, ebből
aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás
230.703 e/Ft,
ab) Rendelőintézet működési kiadás
166.940 e/Ft,
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás
30.349 e/Ft,
ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás
300.000 e/Ft,
ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás
580.737 e/Ft,
af) folyószámla-hitel kamat
21.000 e/Ft,
ag) Arany J. villamos felúj. hitel kamat
1.400 e/Ft,
ah) felhalm. bevét után fiz. ÁFA
1.000 e/Ft
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
240.103 e/Ft-ot, ebből
ba) beruházási kiadások
100.717 e/Ft,
bb) felújítási kiadások
59.997 e/Ft,
bc) egyéb felhalmozási kiadás
79.389 e/Ft;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
0 e/Ft-ot,
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
296.926 e/Ft-ot,ebből
da) általános tartalék
3.500 e/Ft,
db) Működési céltartalék
42.382 e/Ft,
dc) fejlesztési céltartalék
251.044 e/Ft;
e) hiteltörlesztésre
276.008 e/Ft-ot, ebből
ea) működési célú hitel törlesztés
272.953 e/Ft,
eb) felhalmozási célú hitel törlesztés
3.055 e/Ft;
határoz meg.
6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
396.767 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
106.721 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
407.393 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
420.291 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
309.593 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre
36.073 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
74.625 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
957 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:
1.332.129 e/Ft.
(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként a kiemelt
előirányzatok a következők:
a)III. Béla Szakképző Iskola
230.703 e/Ft,
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aa) személyi juttatások előirányzata
ab) munkaadót terhelő járulékok előir.
ac) dologi kiadások előirányzata
ad) egyéb működési kiadás előirányzata
ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.

140.171 e/Ft,
37.010 e/Ft,
52.439 e/Ft,
126 e/Ft,
957 e/Ft;

b) Rendelőintézet
ba) személyi juttatások előirányzata
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.
bc) dologi kiadások előirányzata

166.940 e/Ft,
70.223 e/Ft,
17.915 e/Ft,
78.802 e/Ft;

c) Móra Fernc Városi Könyvtár
ba) személyi juttatások előirányzata
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.
bc) dologi kiadások előirányzata

30.349 e/Ft,
16.494 e/Ft,
4.240 e/Ft,
9.615 e/Ft;

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei
da) támogatás értékű működési kiadás

300.000 e/Ft,
300.000 e/Ft,

e) Polgármesteri Hivatal
580.737 e/Ft,
ea) személyi juttatások előirányzata
169.879 e/Ft,
ae) munkaadót terhelő járulékok előir.
243.137 e/Ft,
ec) dologi kiadások előirányzata
52.439 e/Ft,
ed) egyéb működési kiadás előirányzata 120.165 e/Ft,
ee) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.
0 e/Ft;
f) folyószámla-hitel kamat
g) Arany J. villamos felúj. hitel kamat
h) felhalm. bevét után fiz. ÁFA

21.000 e/Ft,
1.400 e/Ft,
1.000 e/Ft

(3) A 6.§ (1) bekezdés a) pontjában szereplő személyi juttatás előirányzaton belül
intézményenként a jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés, személyi
ösztönzés céljából történő kifizetést is - az eredeti rendszeres személyi juttatás következők
szerinti hányada fordítható:
a) III. Béla Szakképző Iskola az eredeti személyi juttatás 0 %-a,
b) Rendelőintézet az eredeti személyi juttatás 0 %-a,
c) Móra Ferenc Városi Könyvtár az eredeti személyi juttatás 0%-a,
d) Polgármesteri Hivatal az eredeti személyi juttatás 0 %-a.
(4) Az 5. § da) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
3.500 e/Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete 500 e/Ft,
ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék 2.000 e/Ft;
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
ba) működési céltartalék:
bb) fejlesztési céltartalék:

293.426 e/Ft összegben, az alábbiak szerint:
42.382 e/Ft,
251.044 e/Ft.
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(5) Az (4) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik
meg:
a) normatív hozzájárulás, melyen belül
aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás
1.812 e/Ft,
ab) pedagógus szakvizsga
472 e/Ft,
ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás
390 e/Ft,
ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás
372 e/Ft,
ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok
662 e/Ft;
b) képviselők, polgármester, alpolgármester, tiszteletdíjról lemondása
4.593 e/Ft,
c) pályázati alap működési
1.000 e/Ft,
d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások
2.400 e/Ft,
e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret
1.000 e/Ft,
f) Környezetvédelmi Alap
1.000 e/Ft,
g) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra
500 e/Ft,
h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész
1.710 e/Ft,
i) intézményüzemeltetési elkülönített keret
750 e/Ft,
j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott
pályázat
ja) Polgármesteri Hivatal
12.031 e/Ft,
jb) Városi Gondozási Központ
12.690 e/Ft,
k) Pannon Kapu Kulturális Egyesület idegenforgalmi költségek
1.000 e/Ft.
(6) Az (4) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik
meg:
a) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott
pályázat
5.844 e/Ft,
b) pályázati alap
5.000 e/Ft,
c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás
216.000 e/Ft,
d) KEOP-2.1.2. Árvízvédelmi pályázati önrész
1.200 e/Ft,
e) fürdő szabadtéri strandhoz út-, parkoló, terv, engedélyek, építés, beléptető rendszer
kialakítása
23.000 e/Ft.
(7) A céltartalékban tervezett 293.426 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a) a (5) bekezdés a) pont a központi támogatás finanszírozásakor,
b) a (5) bekezdés b) és f) pont, valamint a (6) bekezdés e) pont testületi döntés alapján,
c) a (5) bekezdés c), g) és h) pont, valamint a (6) bekezdés b) pont a pályázat elnyerését
követően,
d) a (5) bekezdés d),i) és j) pont, valamint a (6) bekezdés a) pont a számla esedékességekor,
e) a (5) bekezdés e) pont a rendezvényt követően,
f) a (5) bekezdés k) pont a féléves elszámolás alapján június 30., és december 30.
g) a (5) bekezdés c) pont a banki kötelezés szerint.
7. § Az 5. §-ban és a 6. §-ban szereplő előirányzatokat költségvetési szervenként és
feladatonként a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
8. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzatának önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervei működési kiadásaira 1.332.129 e/Ft előirányzatot hagy jóvá.
A tervezett előirányzatból 252.953 e/Ft-ot az önkormányzati igazgatási feladatokhoz, 8.928
e/Ft-ot, az önkormányzati jogalkotási feladatokhoz, míg 342.256 e/Ft-ot a Polgármesteri
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Hivatal által ellátott működési jellegű feladatokra, 427.992 e/Ft-ot Szentgotthárd Város
Önkormányzata intézményeinek működési feladataira, 300.000 e/Ft-ot Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szentgotthárdi intézményeinek finanszírozásához
biztosítja.
(2) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi
szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja:
a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat: 29.590 e/Ft,
b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 28.267 e/Ft.
9. § (1) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét a kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az alábbiak
szerint rögzíti:
a) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 210 e/Ft a NKÖ 6/2011.
sz. határozata alapján,
b) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 210 e/Ft a SZKÖ
7/2011. sz. határozata alapján,
c) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 210 e/Ft a CKÖ
6/2011. sz. határozata alapján.
(2) A kisebbségi önkormányzatok összevont mérleg adatait önkormányzatonként az 1/b.
melléklet tartalmazza.
10. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi
feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen
254.390 e/Ft normatív állami támogatásban részesül, a szociális juttatásokhoz kapcsolódóan
tervezető normatív kötött felhasználású támogatás 57.232 e/Ft a 4. és a 4/a. melléklet szerint.
A normatív állami támogatásból 11.169 e/Ft nem kerül folyósításra.
11. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 6 mellékletben
részletezettek szerint 2011. január 1-jén 141 főben rögzíti. A létszámkeretből 45 fő
pedagógus, 56 fő köztisztviselő munkakörben foglalkoztatott.
(2) A költségvetési szervek a 11. §-ban jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl.
(3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét
2011. évre a 6/a. mellékletben részletezetteknek megfelelően 13,3. főben rögzíti.
12. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2011. január 1-jétől 2011.
december 31-ig 38.650,- Ft-ban rögzíti.
13. § (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a központi költségvetés
által támogatott feladatokra a 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklete szerint.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 300.000 e/Ft erejéig folyószámla hitel
felvételére.
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(3) A Képviselő-testület a 13. § (1) bekezdése szerinti pályázatok eredményének ismeretében
dönt pótköltségvetés készítéséről, illetve a 300.000 e/Ft-ot meghaladó működési célú hitel
felvételéről.
(4) A jelen rendeletben tervezett felhalmozási célú hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
14. § A 2010. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:
a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel
összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított előirányzatát
meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő
kiadási előirányzat maradvány elvonásra kerül,
b) a Rendelőintézet 2011. évi társadalombiztosítás finanszírozási többletbevételével az
intézmény önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell,
c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott
célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa.
15. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi
döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni.
(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését
rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek kiemelt
előirányzatait csak a Képviselő-testület módosíthatja. A költségvetési szervek a Polgármesteri
Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az előirányzatot érintő
módosításokat.
16. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat
felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzintézet útján,
megállapodás alapján történik.
17. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét a
9. melléklet szerint határozza meg.
18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési
rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat
teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társadalombiztosítási Alapból
származó források átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére.
19. § (1) A Képviselő-testület feljogosítja:
a) az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 500 e/Ft összegben
kötelezettséget vállaljon,
b) a polgármestert, hogy 500 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget
vállaljon.
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20. § A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó
költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a 30 napot, mértékét tekintve a
költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri
és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Egyúttal elrendeli, hogy az
intézménynek tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a rögzített mérték elérése
esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást adni az irányító szerv részére.
21. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei számlavezető
pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli
Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki.
22. § Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzpiaci befektetési jegyben kell
elhelyezni.
23. § (1) A költségvetési szervek kötelesek bevételeik növelésére irányuló pályázataikkal
kapcsolatban az ágazatilag érintett bizottságok véleményét kikérni. Ennek során be kell
mutatni a pályázati pénzeszközökből megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri,
illetve folyamatos költségigényét. A bizottság véleménye alapján a pályázathoz szükséges
önerő biztosításáról a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú,
rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi
költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel
vállalhatnak kötelezettséget.
(3) A költségvetési szervek többéves kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár felett kizárólag a
Képviselő-testület előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak.
24. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Záró rendelkezések
25. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1.
napjától kell alkalmazni.

…………………………………
polgármester

……………………………….
jegyző
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Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§:
A költségvetési rendelet személyi hatályával foglalkozik.
2.§ - 3.§
A költségvetési rendelet főösszegei, a hiány és annak kötelező finanszírozási kérdéseit rendezi
– beleértve a hiteleket is. Ugyancsak itt kell a bevételeket részleteznünk.
4. – 8. §
A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. Nagy jelentőségűek itt a reneleet
mellékletei (esetünkben a 2. és 3. melléklet. A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően
tartalmazza a működési előirányzatokat, a felhalmozási kiadások előirányzatait, a a
támogatásokat és a tartalékot és céltartalékot, a kiemelt előirányzatokat. Megtalálhatók itt a
kiadások intézményenként is, és a vásárolt szolgáltatásokra illetve a nem költségvetési
szervekkel elláttatott költségek is.
9.§
A költségvetési rendelet tartalmazza a három kisebbségi önkormányzat költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét
10. §
Az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően
járó bevételeket tartalmazza.
11. §
Szabályozni kell a költségvetési szervek létszámkeretét is – erre külön melléklet is szolgál.
12. §
A köztisztviselői illetményalapot rögzíti.
13. §
a központi költségvetés által támogatott feladatokra pályázat benyújtását írja elő, továbbá
rendelkezik a felvehető folyószámlahitel mértékéről is.
14. §
A 2010. évi pénzmaradványból az intézményeket meg nem illető részről rendelkezik.
15.-16.- 17. -18. §
Technikai előírásokat fogalmaz meg a költségvetési rendelet módosítása, az esetleges
pótköltségvetés előírása kapcsán.
19. §
Az egyes önkormányzat bizottságok számára biztosított keretkről rendelkezik.
20. §
Az önkormányzati biztos kirendelésének a lehetőségéről rendelkezik.
21.- 24. §
Technikai jellegű előírásokat tartalmaz a számlavezető bank megnevezéséről, az átmenetileg
szabad pénzeszközök lekötéséről, a költségvetési szervek bevételszerzéséről, kiadásainak
figyelemmel kíséréséről.
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III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.
Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218
ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu
Polgármesteri Hivatal
Tájékoztatás
Pénzügyi Iroda
Jakabné Palkó Edina irodavezető
74/2011.

Tárgy:
Ikt.sz.:

Szentgotthárd
Széll K. tér 11.
9970
Tisztelt Irodavezető Asszony!
Ismételten áttekintettük bevételeink 2010. évi teljesítését, és összevetettük a 2011.
évi tervezettel.
A 2011. évi tervezett 1.869 Ft-tal alacsonyabb a 2010. évi teljesítésnél. A tervezés
azért óvatosabb, mert pl. a tanfolyami bevételek 2010. évi teljesítése elmarad a
2010. évi tervezettől.
Az alábbiakban tájékoztatom a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium (9970
Szentgotthárd, Honvéd út 10) 2011. évi lehetséges saját, bevétel-növelési
lehetőségét:
Delphi Gimnáziumi oktatás terembérleti díj 9 hó x 80.000 Ft =
Másodszakmás tandíj
240.000 Ft

4 hóra x 5 fő x 12.000 Ft

720.000 Ft
=

Összesen:
960.000 Ft
=======================================================
====
Szentgotthárd,2011.február 08.
Bedics Sándor
igazgató
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Móra Ferenc Városi Könyvtár
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Tel.: 554-128
Fax: 554-129
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu
A könyvtár javaslata a 2011. évi költségvetés előkészítéséhez
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
Tisztelt Irodavezető Asszony!
Hivatkozva Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének
előkészítése tárgyában hozott 7/2011. sz. határozatára, a Móra Könyvtár költségvetésében már
további csökkentésre nincs lehetőségünk, minden lehetséges csökkentést már korában
végrehajtottunk.
Személyi kiadások:
o A könyvtár egyetlen munkatársa sem kap nyelvpótlékot (évekkel korábban már
elvonták).
o 2011-től új feladatként a szakképző iskolai könyvtári feladatait is ellátjuk heti 25
órában, így már minden munkaerő-átcsoportosítási lehetőséget kihasználtunk.
o A továbbképzési tervben és az 1/2000. NKÖM rendeletben előírt továbbképzéseket
többször saját költségen végeztük el (2 fő ECDL Select, 1 fő könyvtári szakértői
képzettség), a tanfolyam díja mellett az utazási és szállásköltséget is beleértve.
o 2010-ben és 2011-ben a további előírt továbbképzéseket a TÁMOP pályázat
finanszírozásából, illetve a Berzsenyi Könyvtár és a Savaria Egyetemi Központ
ingyenes akkreditált tanfolyamain teljesítjük.
Dologi kiadások:
o A dokumentum-beszerzési keretet tovább már nem lehet csökkenteni, így is kevés jut
könyvbeszerzésre. Az olvasók pedig az új könyvek és a kurrens folyóiratok miatt
járnak hozzánk.
o Tavaly októberben lehetőségünk lett volna jelentősen csökkenteni a kommunikációs
költségeket az T-DSL 15M csomag megrendelésével. Ez az akció 2010. december 31ig volt érvényben. Ez éves szinten 100 ezer forintos megtakarítást jelentett volna a
telefonköltségben 15 Mbit/sec széles sávú internet-szolgáltatás és fix IP cím mellett.
További nyereség lett volna az olvasói internet-használat növekedése, az OPAC Plusz
(TIOP pályázatban megvásárolt program) használata további látogatónövekedést
generált volna, illetve a széles sáv mellett rendszeresen használható lenne a telefon
helyett a Skype. Nem anyagi jellegű nyereség a két uniós pályázat vállalt
indikátorainak biztonságos teljesítése.
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o Évek óta nincs költségvetési forrásunk felhalmozási és felújítási kiadásokra.
Pályázatokból olyan fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk, amelyre fenntartói
forrásból jó darabig nem lenne lehetőségünk.
o Megtakarításként könyvelhető el, hogy sohasem veszek fel útiköltséget értekezleteken,
konzorciumi megbeszéléseken, könyvtári programokon való részvételért. A kistérség
könyvtárait is saját költségemen látogatom, a fiókkönyvtárak hétvégi rendezvényeit az
útiköltség-térítés igénylése nélkül, munkaidőn kívül, legtöbbször a foglalkozások
anyagköltségét is saját forrásból finanszírozva.
o A könyvtár nem rendelkezik mobiltelefonnal, így a munkatársak sokszor saját
telefonjukon intéznek a munkájukkal kapcsolatos ügyeket.
Bevételek:
o 2009 óta nem teljesültek a bevételi kötelezettségeink. A 2011-es tervezetben a 2010-es
teljesítést túl is terveztük. Egyelőre nem látható olyan szolgáltatás, amely
többletbevételt jelentene számunkra.
A Képviselő-testület döntése értelmében felülvizsgálják a szerződéseinket, s közbeszerzés
keretében választják ki az új szolgáltatókat. A polgármester nyilatkozata szerint ez a közüzemi
díjakban jelentős megtakarítást jelent majd az intézményeknek. Érdeklődéssel várjuk az
eredményét.
Szentgotthárd, 2011. február 8.
Tisztelettel:
Molnár Piroska
könyvtárigazgató
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RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u.18. Pf:70

Központi számok: 94/380-042; 380-353;
94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083

e-mail: rendelo@enternet.hu
www.rendelointezetsztg.hu

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyek Irodája
Jakabné Palkó Edina
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
Tisztelt Iroda Vezető !
A 7/2011. számú Képviselő-testületi határozat értelmében felülvizsgáltuk a 2011 évre
tervezett bevételeinket, különös tekintettel a TB bevételekre.
2010 évi tényleges TB bevételünk 117 053 600,- Ft volt, melyből csak 2010-ben egyszeri
kifizetések voltak:
egyszeri kereset kiegészítés (316/2009.(XII.21.)Korm.rend
1 x kiegészítő díjazás (ügyelet, fogászat )
279/2010. (XII.15.) Korm. rend. 57§ 1/d és 1/e bekezdés
adósság konszolidáció
269/2010. (XII.3.) Korm.rendelet
II. sz. háziorvosi körzet
129/2010. számú Képviselő-testületi határozat

3 455 400,- Ft
350 000,- Ft
1 392 100,- Ft
3 088 500,- Ft
___________________

Összesen:

8 286 000,- Ft

2010 évre a betegellátásból befolyó TB bevétel 108 767 600,- Ft volt.
2011. évre kiosztott Járó TVK 29 796 920 pont. A lebegtetett pontok finanszírozását 25%-on
terveztük.( 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet 9. § ) A bevételi oldalon beállított 111 699 eFt
TB bevételt a fentiek alapján nem tudjuk tovább emelni.
Átvizsgáltuk az intézményi saját bevételeket is. A 2010 évi ténylegesen befolyt saját bevétel
22 282,- eFt volt, ezzel szemben intézményünk 2011 évre 22 545,- eFt-ot tervezett úgy, hogy
az alábbi foglalkozás-egészségügyi szerződéseket megszüntették:
Schittle Kft
CMS kft
3. Forrás Coop
Pujante
Összesen:

194 200,- Ft/év
307 200,- Ft/év
104 400,- Ft/év
612 640,- Ft/év
___________________
1 218 440,- Ft/év
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A fentiek alapján a Rendelőintézet a 2011 évi költségvetésében tervezett bevételeit nem tudja
megemelni.
Kiadásaink további csökkentése a zavartalan betegellátást veszélyeztetné.
Szentgotthárd, 2011. február 8.
Dr. Mesterházy Mária
intézményvezető főorvos
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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.: 53/2011.
Tárgy: 2011. évi költségvetés
Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető részére
Szentgotthárd
Polgármesteri Hivatal
Tisztelt Irodavezető Asszony!
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2011. sz. határozata alapján a
Városi Gondozási Központ áttekintette az intézményi szintű bevételeit.
2010. évi összintézményi szinten teljesített bevétel: 35320 eFt.
2011. évi összintézményi szinten tervezett bevétel: 34462 eFt
A 2010. évi teljesített és 2011. évi tervezett bevételek közötti különbözet: 858 eFt.
A bevételi különbözet tervezett felosztása:
●Házi segítségnyújtás Szentgotthárd → 300000 Ft (ÁFA mentes)
●Szociális étkeztetés → 558000 Ft (ÁFÁS ár)
A Városi Gondozási Központ a januári testületi ülésre valamennyi szolgáltatása esetében
jelentős mértékű bevételnövelést tervezett.
Az előzőekben kimutatott bevételi különbözet teljesítése valószínűleg nem garantálható az
alábbi indokok alapján:
2011. január 01-től változtak a személyi térítési díjak számításának szabályai
1. Szoc. törvény 116. § (1) bekezdése szerint
● 2011. január 1-jével étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében megszűnt a családi
jövedelemszámítás, így a differenciált jövedelemszámítást valamennyi szolgáltatásnál
egységes – egyéni – jövedelemszámítási mód váltotta fel.
● Egyetlen esetben maradt fenn a családi jövedelemszámítás: kiskorú igénybevevőnél, ahol a
továbbiakban nem a szülők egy főre jutó jövedelmét, hanem a családban egy főre jutó
jövedelmet kell figyelembe venni.
2. A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 6. §-a szerint
●Pontosításra került az a rendelkezés, amely meghatározza egyes alapszolgáltatásoknál a
napi személyi térítési díj mértékét abban az esetben, ha az ellátott a szolgáltatást a hónap
nem mindegyik napján veszi igénybe. Ennek alapján, ha az ellátott az étkeztetést, a
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jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a nappali ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi
igénybe, a napi személyi térítési díj – az Szt. 116. §. (2) bekezdésében és a Szt. 117/B. §-ban
foglaltak kivételével – nem haladhatja meg a Szt. 116. § (3) bekezdése, illetve 117. § (1)
bekezdése szerinti jövedelemhatár harmincad részét.
Mindezen szabályok alkalmazása az ellátottak jelentős részénél a személyi térítési díjak
csökkenését eredményezi.!
Szentgotthárd, 2011. február 9.
Tisztelettel

Fábián Béláné s.k.
Intézményvezető
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Tisztelt Irodavezető Asszony!
Már a Szentgotthárd Város 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott
8.352e/Ft önkormányzati támogatás csökkenést a SZEOB Játékvár Óvodája és a Tótágas
Bölcsőde esetében sem tudja kezelni az intézmény. Az intézmények kizárólag alapfeladatokat
látnak el, ezeket az évről-évre, s most jelentősen csökkenő finanszírozás mellett hovatovább
már nem tudjuk ellátni.
Az intézmény (SZEOB) 2010. évi átszervezését követően a Tótágas Bölcsőde 2011. évi
tulajdonosi támogatása 20.015e/Ft-ról 8.424e/Ft-ra, azaz 11.591eFt-tal csökkent. Úgy
gondolom, intézményi oldalról ez már jelentős hozzájárulásnak tekinthető a
költségcsökkentésekhez. Ez az összeg, s a 8.352e/Ft-nyi elvonás összesen 19.943e/Ft
költségvetési támogatás megtakarítást jelente, ha az intézmény kezelni tudná a 8.352e/Ft
elvonást.
Az óvoda az utóbbi öt évben jelentős átszervezéseket élt meg, éppen a költségcsökkentések
okán (pl. tagóvodák megszüntetése, többcélú közoktatási intézmény létrehozása kistérségi
feladat ellátási helyekkel).
A két intézményben az alkalmazottak létszáma, az azokhoz tartozó személyi juttatások a
jogszabályokban rögzített minimumok szintjén vannak tervezve, ami azt jelenti, hogy a
személyi jellegű kiadásokon sem lehet már takarékoskodni. Az elmúlt két év átszervezései a
székhely Játékvár Óvodának feladatbővülést jelentettetek, hisz jelentősen emelkedett az
ellátott gyermekek, s az alkalmazottak létszáma, bővült az ellátási, szervezési, irányítási,
ügyviteli feladatok köre, emelkedtek kommunikációs és adminisztrációs kiadásaink, s ennek
következményeként nemhogy bővült, hanem 2011-re apadt a fedezet
az óvoda
költségvetésében. Az intézmény már ezt az elvonást sem tudja kezelni , mert így a feladathoz
szükséges személyi és működési feltételek nem biztosíthatók.
Az óvoda költségvetése így 1.200e/Ft-tal kevesebb lesz, mint volt 2010-ben. Akkor, amikor az
alkalmazottak „soros” lépése (16 fő) miatt, a jubileumi jutalmak, nyugdíjazások, különleges
ellátást igénylő gyermekek miatt a személyi juttatások minimális kiadási szintje 3.754e/Ft-tal
több kell, hogy legyen, mint volt 2010-ben. Ha az óvoda költségvetéséből a személyi
juttatások előirányzatából valóban elvonásra kerül 3.950e/Ft, akkor két óvónői státusz bére
nem fedezett. Az effektíve „nagy” bértömeg mögött az állandó, stabil, de sajnos idősödő
nevelőtestület áll, hisz a pedagógusok 85%-a több mint 27 éves jogviszonnyal bír, így F10-es,
s annál magasabb bérkategóriában vannak.
Az intézmény dologi kiadásai tovább nem csökkenthetők, hisz 1998-tól, évről-évre elvonások
történtek, csak a közüzemi díjak és szolgáltatások előirányzatai emelkedtek a szükséges
mértékben. Az 51.106e/Ft-os dologi előirányzatból 29.500E/Ft-ot a vásárolt élelmezésre kell
fordítani, tehát az intézmény működési és szakmai kiadásaira marad 21.606e/Ft, vagyis havi
1.800eFt. Néhány szomorú példa a dologi kiadások közül: tisztítószerre (260 kisgyermeknek,
41 dolgozónak szappan, WC papír, továbbá a 11 csoporthoz takarító-és mosószerek, mert mi
a dajkáink takarítjuk az épületet) havi 50.000 Ft-ot tudunk fordítani. Egy másik példa: egy
gyermekre, egy egész pénzügyi évre szakmai anyagokra, amelyek a gyermekek
képességeinek, készségeinek fejlesztéséhez szükséges eszközök (az ingyenes óvodai ellátás
körébe tartozó eszközök), 1490 Ft-ot fordíthatunk (ceruzák, rajzlapok, festékek, gyurmák,
ecsetek, ollók, ragasztók, zsírkréták, stb).
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A Tótágas Bölcsőde esetében talán még elkeserítőbb a helyzet, hisz a 2010. évi
költségvetésbe betekinteni, azt átlátni nem igazán volt módunkban, így eleve nagyon labilis
volt a tervezés. Egy azonban tény: az elvonni tervezett 1.450e/Ft-nyi személyi jellegű juttatás
több mint az összes alkalmazott 1 havi illetménye, tehát egy hóra fedezetlen a bér a
bölcsődében. A nagyon szorosan tervezett dologi kiadásokból is lehetetlen lesz megtakarítani
700eFt-ot.
A kérdés nem az, hogy az intézmények a tervezett elvonást miből és hogyan takarítják meg,
hanem az, hogy mivel megtakarítani már nem tudnak, hogyan fognak működni?! Ilyen szűk,
mozgásteret már abszolút nem tartalmazó költségvetés mellett ez nem akarat és szándék
kérdése. Ez lehetetlen! Hogyha az elvonás megtörténik, akkor az intézmények működése
ellehetetlenül, a feladatok ellátása veszélybe kerül.
A két intézmény bevételi forrása jelenleg kizárólag a gyermekétkeztetésen van. Nincs bérbe
adható tornatermünk, nem szervezhetünk felnőttképzési tanfolyamokat, tehát bevételi
növekedésre javaslatot tenni nem tudunk.
Sem eddig, sem most, a kiadások körében csökkentési javaslatot tenni nem tudunk.

Szentgotthárd, 2011-02-10
Kovács Tiborné
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BESZÁMOLÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
2011. február 23-i Képviselő-testületi ülésére
Tárgy: A Közművelődési Koncepció és a közművelődési rendelet felülvizsgálata, a
PKKE beszámolója az általa végzett 2010. évi tevékenységről.

Tisztelt Képviselő-testület!
Amint az az előterjesztés tárgyának megjelöléséből is kitűnik (a 2011. évi munkatervben így
került meghatározásra jelen előterjesztés címe), egy meglehetősen összetett anyagról van
szó.
Szentgotthárd város új Közművelődési Koncepcióját hosszas előkészítést követően, 2006.
január 26-án fogadta el a Képviselő-testület azzal, hogy kétévente felül kell vizsgálni. A
jelenlegi felülvizsgálat kapcsán megkerestük a város közművelődésében feladatokat ellátó
főbb szervezeteket, így a Móra Ferenc Városi Könyvtárat, a Pannon Kapu Kulturális
Egyesületet, a Kossuth Filmszínházat üzemeltető vállalkozót. A kapott beszámolókat,
véleményeket az alábbiakban összegezzük. Összességében megállapítható, hogy a 2006ban elképzelt és a koncepciónkba beemelt dolgok nagyobb részben megvalósultak, de akad
természetesen olyan is, amelyről ez nem vagy csak kisebb mértékben mondható el. Az
akkori elképzelések alapvetően kiállták az idő próbáját, illetve nagyobb részt továbbra is
alapjai lehetnek a kulturális életnek Szentgotthárdon.
Mivel a polgármester hosszútávú (4 éves) társadalmi-gazdasági programja csak ezt
követően, várhatóan 2011. márciusában kerül előterjesztésre, továbbá a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület és az Önkormányzat szerződéses kapcsolata is talán átalakuló
félben van, jelen anyag egyelőre inkább egyfajta beszámoló jellegre szorítkozik, mint a
távoli startégiai jelentőségű elképzelések körvonalazására. Technikailag a beszámoló
elkészítésének azt a módját választottuk, hogy vizsgált témánként fejezeteket készítettünk.
Minden fejezet a jelenlegi koncepció adott tárgyra vonatkozó szövegét tartalmazza, majd
ezután azt, hogy mindebből mi valósult meg, és mi nem, milyen vonatkozásban lehet
indokolt a koncepció esetleges újragondolása, amelynek előkészítésére megfelelő időt
kell biztosítani.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület egyben elkészítette az általa, 2010. évben végzett
tevékenységről szóló beszámolóját, ez az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.
Bevezetésképpen:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. Törvény kimondja, hogy a települési önkormányzat a közművelődési
tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve
közművelődési intézményt működtet, amelynek során biztosítja, hogy a településen a
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lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban
vehessék igénybe a színtér vagy intézmény szolgáltatásait. Az önkormányzat a
közművelődési
feladatok
megvalósítására
jogi
személlyel,
magánszeméllyel
közművelődési megállapodást köthet, de biztosítania is kell a feladatok ellátásához és a
közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény fenntartásához szükséges szervezeti,
személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. A települési önkormányzat kötelező
feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, ennek formái különösen:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása,
e) a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

I. A Közművelődési Koncepcióról
1.) A Móra Ferenc Városi Könyvtár
A koncepcióban a következő található:

V.1. Móra Ferenc Városi Könyvtár
V.1.1.Feladat, küldetés, általában a jövőképről
A Könyvtár működésével a lakosság alapvetően elégedett. A Könyvtár tevékenységének
szakmai oldala átgondolt, az intézmény rendelkezik megfelelő koncepcióval.
A Könyvtár ellátandó feladata: középszintű ellátást nyújtó általános gyűjtőkörű nyilvános
könyvtár, ellátórendszeri központ, alapszintű ellátást nyújtó nemzetiségi könyvtár (szlovén és
német).
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A Könyvtár küldetése, hogy a csoportos és egyéni könyvtárhasználók korlátozás nélkül
hozzájussanak a számukra szükséges dokumentumokhoz és információkhoz. Ezáltal az
intézmény szolgálja a felhasználók egyéni fejlődését, segítse a szabadidő hasznos
eltöltését, fejlessze mindazon készségeket, amelyek szükségesek a literátori léthez,
bátorítson információhasználatra, tudatosítsa az információ hasznát és értékét.
A Könyvtár jövőképe, hogy kényelmes, vonzó közösségi hely legyen a művelődni, tanulni,
szórakozni vágyó könyvtárhasználók számára. Fejlett információs technológiával rendelkező
forrásközpont legyen, az információhordozók széles köréhez biztosítson hozzáférést.
Képzett, tudásukat folyamatosan gyarapító szakemberek szolgáltassák a dokumentumokat
és az információt.
V.1.2.A Könyvtár cselekvési programja
A Könyvtár munkájának középpontjában a használók szükségletei álljanak. A Könyvtár jó
színvonalú szolgáltatásokat nyújtson.
-

Helyi információs központ legyen.

-

Bővítse szolgáltatásait a használók igényei és a Könyvtár lehetőségei szerint.

-

Tanítsa meg a látogatókat a könyvtár és az információs források használatára.

-

Teremtsen olyan környezetet és légkört, amely kedvez az egyéni és a csoportos
könyvtárhasználatnak egyaránt.

-

Működjön hatékonyan és gazdaságosan.

-

Optimálisan mozgósítsa anyagi és szellemi erőforrásait.

-

Erősítse meg területi kisugárzó tevékenységét a kistérségben.

-

Bővítse kapcsolatait a kulturális, az oktatási, az egészségügyi intézményekkel, a civil
szervezetekkel, egyéb felhasználói csoportokkal és az egyéni könyvtárfelhasználókkal.

V.1.3.A Könyvtár rövidtávú intézkedési terve
A könyvtár működési feltételeinek javítása:
-

a Máriaújfaluban elhelyezett folyóiratraktár átköltöztetése a központi épületbe - az
udvari raktárak átalakításával;

-

a kölcsönző tér alapterületének megnövelése galéria építésével (kiküszöbölhető a
raktár zsúfoltsága, növelhető a szabadpolcos állomány nagysága);
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-

a villamoshálózat felújításának folytatása a földszinti épületrészben.

Költségcsökkentő lépések:
a)

A könyvtári díjak és határidők módosítása:

A bevétel növelése céljából 2006. január 1-jétől megtörtént:
-

beiratkozási díj 100 %-os emelése (a felnőtt aktív keresők számára),

-

az internet-használati díj bevezetése: 100 Ft/óra (jelképes összegnek tekinthető);

-

A bevételt növelő további lehetőségek:

-

a videó és a DVD dokumentumok kölcsönzési határidejének szűkítése

-

a késedelmi díj naponkénti összegének növelése

-

a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodás alapján a normatív támogatás
15 %-os mértékében szolgáltatási díj fizetése az ellátó könyvtárnak

b)

A nyitva tartás megváltoztatása az igénybevétel nagyságrendje alapján.
A gyermekkönyvtár esti nyitva tartásának csökkentése, a szombati helyett a hétfői
nyitva tartás visszaállítása. Szombaton a hétköznapival megegyező kezdés, korábbi
zárás.

c)

Személyi változások:
A megyei összehasonlítható adatok alapján megállapítható, hogy a könyvtár
működéséhez hozzárendelt személyzet a megyei átlag alatt van. A munkaerőgazdálkodásban maximálisan elképzelhető lépések a következők:

-

egy fél könyvtáros állás esetleges megszüntetése (a gyermekkönyvtár csak délután
tart nyitva, a délelőtti foglalkozásokat a felnőtt részleg pedagógus végzettségű
könyvtárosainak kellene átvállalni)

-

az igazgatóhelyettesi beosztás megszüntetése

A költségcsökkenés következménye:
-

a szakalkalmazottakra jutó feladatok megnövekednek, kevesebb idő marad a
tartalomszolgáltatásra, tájékoztató munkára, programok szervezésére, miközben
ezekkel a tevékenységekkel lehet a potenciális könyvtárlátogatókat megnyerni

-

a díjak emelésével a bevétel növelhető, a kölcsönzési határidők csökkentésével a
dokumentumok forgási sebessége növelhető, a késedelmi díjak szigorúbb
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számolásával elérhető, hogy a kiszolgálás gyorsabb, az előjegyzési idő rövidebb lehet,
s csökkenhet a más könyvtártól való kérések száma (a törvény szerint ez ingyenes
alapszolgáltatás, de a könyvtárnak költséget és szakmai munkát jelent)
V.1.4.A könyvtárra vonatkozó középtávú terv
A könyvtár bővítésére már kidolgozott tervek állnak rendelkezésre. Ezek ismeretében reális
megoldás a könyvtár épületének az udvar irányába történő bővítése. A könyvtár alapterülete
elfogadható mértékre emelkedik, egy kölcsönzési térben történik a könyvtár használóinak
kiszolgálása, a dokumentumállomány nagyobb része nyer szabadpolcos elhelyezést.

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár középszintű ellátást nyújtó, általános
gyűjtőkörű könyvtár, nemzetiségi (német és szlovén), uniós és helyismereti
különgyűjteménnyel, kistérségi ellátóközpont. 2008. január 1-jétől a fiókkönyvtári
megbízások megszűntek. Pályázati források váltak elérhetővé a városrészeken működő civil
szervezetekkel és kisebbségi önkormányzatokkal karöltve, amelyekből programok valósultak
meg, eszközfejlesztésekre került sor. (Rábafüzesen a Német Kisebbségi Önkormányzattal
közösen került megnyitásra a Heimatmuseum, a nemzetiségi hagyományok és helytörténeti
emlékek ápolása, pályázati forrásból integrált közösségi tér kialakítása korszerű információs
infrastruktúrával. Farkasfán a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel közösen számtalan gyermekés felnőtt program valósult meg. Segítségükkel újultak meg a fiókkönyvtár belső terei.
Rábatótfaluban a Szlovén Kisebbségi Önkormányzattal közösen tervezik a kultúrház
tetőterében a fiókkönyvtár és a kisebbségi iroda kialakítását.)
Cselekvési programjából megvalósult elemek:
• A fiókkönyvtári működés átalakítása: a megbízási díjas, szakképzetlen könyvtárosok
helyett 1 fő képzett könyvtáros munkakörének kialakítása a négy fiókkönyvtárban,
megnövekedett nyitva tartással, kulturális programszervezéssel, minőségi szakmai
munkával. Ennek eredményeképpen pályázati források elnyerése, felújítások,
eszközfejlesztések megvalósulása, rendezvények szervezése, forgalomnövekedés.
• A mozgókönyvtári normatíva felhasználásával a gyűjtemények fejlesztése a kistérségi
településeken, a nyitva tartás növekedése 2009-től, bútorbeszerzések, felújítások,
informatikai fejlesztések folyamatosan.
• Hagyományos kulturális programok népszerűvé tétele (Móra-verseny, olvasótáborok,
Könyves Vasárnap)
• Határon átnyúló kapcsolatok kibővítése (Jennersdorf, Lendva)
• Az együttműködés kiterjesztése a kisebbségi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel,
egyházi közösségekkel való kapcsolat rendszeressé tételével.
• Technikai fejlesztések pályázati forrásokból:
 Az integrált könyvtári rendszer modulbővítése
 Rádiós hálózat kiépítése a fiókkönyvtárakban (Rábafüzesen már megvalósult,
Farkasfán, Jakabházán, Rábatótfaluban a TIOP pályázat forrásából 2010-ben
épül ki).
Költségcsökkentő lépések:
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•

•

•
•
•

•

2006-ban emeltük meg utoljára a szolgáltatások díjtételeit. Új szolgáltatások (spirálozás,
laminálás) bevezetésével, a médiatári kínálat bővítésével tudjuk a bevételeinket
fenntartani. (egyre kevesebb pénzdíjas szolgáltatást vesz igénybe a lakosság a kultúra
területén. A könyvtári törvény is ingyenességet ír elő az alapszolágltatások területén.)
Az internet-szolgáltatás díjának bevezetésével (beiratkozott olvasóknak jelképes összeg,
egyéb könyvtárhasználóknak 300 Ft-os díj) növekedett a bevétel ezen oldala, a
szolgáltató sávszélesség-növelésével, megbízható szolgáltatással az igénybevétel is
növekedett.
A nyári takarítás alatti délutáni nyitva tartással forgalomnövekedést (ezáltal bevételt is)
értünk el.
Az iskolai szünetekben a gyermekkönyvtár délelőtti nyitva tartásával a beiratkozott
gyermekolvasók száma és a gyermekrészleg napi forgalma növekedett.
A mozgókönyvtári normatíva szolgáltatási díjából a kistérségi könyvtáros bére
finanszírozható, illetve a kistelepülések számára nyújtott szolgáltatások költségei nem a
központi könyvtár költségvetést terhelik 2006 óta.
2009-től egy fő könyvtáros álláshely megszüntetésével csökkentek a személyi kiadások,
ezzel azonban a szolgáltatások színvonala, a nyitva tartás nem csökkent, programok
nem maradtak el.

Ami nem valósult meg a koncepcióból:
• A Máriaújfaluban elhelyezett folyóirat-raktárat nem sikerült a központi könyvtár
közelében elhelyezni, Rábafüzesre költöztették. A kölcsönzőtér alapterületét - forrás
hiányában - nem sikerült galéria-építéssel növelni, pedig szükség lenne rá.
• A villamos-hálózat felújítása a földszinti termekben egyelőre nem valósult meg. A
folyóirat-olvasó és médiatár világítás-korszerűsítése 2010 nyarán, a nyertes TIOP
pályázatból megvalósul.
A Móra Ferenc Városi Könyvtár tevékenységi köre 2011. január 1-jétől kibővült:
Szervezeti egységei: felnőtt részleg és intenet–terem, folyóirat-olvasó és médiatár,
gyermekkönyvtár, 4 városrészi fiókkönyvtár, mozgókönyvtári ellátóközpont.
2011-től a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium iskolai könyvtári feladatait is ellátja.
Működési területe:
 Fiókkönyvtárak a városrészeken (Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu)
 Mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek a kistérség településein (Alsószölnök,
Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak,
Nemesmedves, Orfalu, Szakonyfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Vasszentmihály)
Technikai infrastruktúrát tekintve a Szikla-21 integrált könyvtári rendszerben történik a
könyvtár valamennyi szakmai nyilvántartása (katalogizálás, OPAC, kölcsönzés,
dokumentumküldés, gyarapítás). 2011-ben több nyelvű interaktív honlap készül pályázati
forrásból. Pályázati tevékenység során Uniós pályázatokon (TIOP, TÁMOP), működési célú
pályázatokon (MSZA, MNEKK, NKA) vett és vez részt az intézmény. A TIOP és a TÁMOP
pályázatból megvalósult a világosítás korszerűsítése a folyóirat-olvasó és médiatár
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részlegben, CD- és DVD, valamint könyvajánló készült. 2011-ben további bútorcserére nyújt
lehetőséget a TÁMOP pályázat.
Kulturális tevékenység keretében a központi könyvtár részlegeiben és a fiókkönyvtárakban
kiállítások, kulturális rendezvények, könyvtárhasználati foglalkozások és használóképző
tanfolyamok, olvasótáborok, író-olvasó találkozók és kézműves foglalkozások, hagyományos
versenyek és vetélkedők zajlanak, többnyire pályázati forrásokból megvalósítva.
A továbbképzést tekintve a könyvtárosok rendelkeznek a jogszabályban előírt iskolai
végzettséggel és szakképzettséggel. Teljesítik a rendeletben előírt 7 éves továbbképzést.
2008 óta saját forrásból, illetve a TÁMOP pályázat finanszírozásából valósulnak meg a
képzések.

2.) Kossuth Filmszínház
A koncepcióban a következő található:
V.3.1. A mozi üzemeltetésére vonatkozó külön elképzelések
Az Önkormányzatnak továbbra is eltökélt szándéka, hogy filmszínház működjön a
városban, fontosnak tartja a filmkultúra terjesztését és egy olyan működő egység
létrehozását, ami a kultúrának ezt az ágát továbbra is élteti, sőt fejleszti. A Mozi 2005.
szeptember 1-jétől vállalkozói alapon működik. A vállalkozási szerződéssel 3-5 évre a
mindenkori vállalkozóval nem csupán egy épülethasznosítási szerződést kell kötni,
hanem egy olyan megállapodást, ami garantálja a szentgotthárdi mozi jövőjét,
lehetőleg nem csökkenő heti vetítésszámmal, az infláció által indokoltnál nem nagyobb
mértékű jegyáremelkedéssel, filmklubbal, rétegfilmekkel, gyermek- és tanulóelőadásokkal. Fontos azonban megjegyezni, hogy szakemberek vizsgálatai azt
mutatják: Magyarországon százezer lakosnál kisebb településen a mozi üzemeltetés
vállalkozási alapon nem, vagy csak jelentős színvonalcsökkenés árán lehet
nyereséges. Ezért nem szabad elzárkózni szükség esetén egy szerény támogatástól,
de ebben az esetben követelni is kell a vállalkozótól bizonyos eredményeket. El kell
érni, hogy legfeljebb minimális önkormányzati hozzájárulással (pl. áram, fűtés
rezsiköltség viselése) színvonalas filmszínház működjön Szentgotthárdon. Vas
megyében Szombathelyen kívül az egyetlen működő mozi a szentgotthárdi, a
közvélemény-kutatás alapján a lakosság részéről igény van a működtetésére. A mozik
kihasználtsága országosan visszaesett az elmúlt évtizedben, a helyi mozi nézőszáma
is mintegy felére apadt 1997 óta. A magyar mozik nézőszám szerinti rangsorában
ugyanakkor - a plázák adatai nélkül számolva - a 22. helyet foglalja el. A mozi alacsony
kihasználtsága ugyanakkor intézkedéseket tesz szükségessé.
V.3.2.
a)

Műsorpolitika, nézőszám emelése
Az art-sáv előadásokra benyújtható pályázat segítségével fel kell használni a
támogatott filmek vetítése után igényelhető állami forrást. Ezzel az eszközzel jelentős
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többletbevételt lehet elérni, valamint igényesebb műsorkínálat jelentkezik a mozi iránt
érdeklődők számára.
A vetítési rendben a hétfő, kedd, valamint a hétvégi délutáni előadások alkalmával is
art-sávos előadásokat kell tervezni. Az art-sáv kialakításával élvezzenek prioritást a
filmművészet igényesebb alkotásai, ezzel is elősegítve a gyermek, ifjúsági és felnőtt
korosztály esztétikai, erkölcsi nevelését.
b)

Növelni kell a szervezett mozilátogatások (iskolai csoportok, óvodai csoportok,
szociális otthon, nyugdíjas klub stb.) számát.

c)

A Mozi jelenlegi vetítésszáma (heti 7 előadás) nem csökkenhet.

d)

A jegyárak a jelenlegi árszinthez képest az infláció mértékén túl nem emelkedhetnek.

e)

A filmszínházban mozielőadásokat kell szervezni a tanulóifjúság, illetve a városban,
kistérségben működő óvodák gyermekei számára. E filmek a tanulók esetében
különösen a kötelező és ajánlott olvasmányokhoz kapcsolódjanak, illetve egyéb
értéket hordozó filmalkotások bemutatását is kezdeményezni kell. Az óvodások
esetében a gyermekek életkorának megfelelő filmeket kell vetíteni. A fentiek
érdekében együttműködési megállapodásokat célszerű kötni az intézményekkel.

f)

Filmklubot kell szervezni, ahol célszerű megtartani a kedvezményesebb bérletváltás
lehetőségét és minimálisan a jelenlegi évi 20 filmet.

g)

Különféle korosztályok és rétegek számára kell előadásokat, előadássorozatokat
meghirdetni.

h)

Törekedni kell a nézőtér minél kényelmesebb kialakítására.

V.3.3. Személyzeti kérdések
A mozit vállalkozó üzemeltetné az általa alkalmazott személyek segítségével. A mozit
üzemeltető vállalkozónak vagy egy általa alkalmazott személynek megfelelő OKJ-s
képesítéssel kell rendelkeznie. A vállalkozónak biztosítania kell a pénztár és a büfé
üzemeltetését is.

Ahogy az a koncepcióban is olvasható, a Vállalkozó 2005. óta üzemelteti a filmszínházat,
szerződését a Képviselő-testület nemrég, 2010. júniusában meghosszabbította újabb 5 évre.
A Vállalkozó / Üzemeltető a tevékenységét a megállapodásban foglaltak alapján látta és látja
el.
A mozi ingatlanának felújítási költségeit – a kisebb költségigényű, azaz 50.000,- Ft érték
alatti karbantartási munkák kivételével – az Önkormányzat viseli. Több felújítás is történt az
elmúlt 5 évben az épületben, a legfontosabb a székek cseréje volt a 2006. évben, amelynek
során az új székek vételárát – a szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően - az
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Önkormányzat biztosította. Ugyanakkor a régi székek kiszereléséről, az új székek
beszereléséről, a nagyterem kifestéséről, a parketta felújításról stb. a Vállalkozó már saját
forrásból gondoskodott. Jelenleg égető szükség lenne a vetítőgéphez tartozó izzók közül
legalább egynek a cseréje, hiszen az élettartama már régen lejárt, az izzó felrobbanása
pedig jóval nagyobb károkat okozna a vetítőgépben, a vetítés is lehetetlenné válna. A
Vállakozó már évek óta jelzi ezt a problémát. Egy ilyen izzó ára hozzávetőlegesen 180 ezer
Ft + ÁFA.
A Vállalkozó és az általa alkalmazott gépész nemcsak rendelkezik OKJ-s képesítéssel, külön
üzemvezetői és külön mozigépkezelői végzettséggel, de idestova negyed évszázada
dolgoznak a szentgotthárdi filmszínházban: aligha megkérdőjelezhető, hogy náluk jobban
senki nem ért, senki nem ismeri jobban a helyi mozit és annak minden (helyi közönség
igényei, gépészeti teendők) vonzatát. Elhivatottságuk nem vitatható, egy ilyen kisvárosi
filmszínház működtetése a jelenlegi helyzetben máskülönben talán nem is lenne vállalható.
Miközben a multiplexek szinte kizárólagossá váltak szerte az országban (különösen igaz ez
a megyére), a Vállalkozó nemcsak életben tartotta a szentgotthárdi mozit, de mindezt
színvonal csökkenés nélkül tette.
Az artsáv előadásokat továbbra is folyamatosan, a pályázati kiírásoknak megfelelően tartotta
meg a Vállalkozó - évente 120 kifejezetten ART minősítésű film vetítését vállalta, de a
Magyar Mozgókép Közalapítvány körül kialakult jelenlegi helyzet miatt ez a vállalás –
egyelőre – nem tartható, hiszen a Közalapítvány az erre vonatkozó pályázati kiírásokat és
támogatásokat zárolta, nem kevés bevétel kiesést okozva ezzel az Üzemeltetőnek. Filmklub
is működik a szentgotthárdi moziban, amelynek éves előadás számát legkevesebb 20
előadásban biztosítja a Vállalkozó.
A mozi heti 5 játékrendi nappal (hétfő, kedd, péntek, szombat, vasárnap), évi 340 előadással
üzemel. A helyárak az elmúlt időszakban csak a legszükségesebb mértékben emelkedtek, a
Vállalkozó a jegyárakat a jelenlegi árszinthez képest az inflációs mértéken túl nem emeli.
Továbbra is üzemel a büfé, amit a közönség továbbra is igényel.
Az Üzemeltető különféle korosztályok és rétegek számára hirdet meg előadássorozatokat - a
szervezendő előadások az alábbi rétegeket, csoportokat, közösségeket célozzák meg:
- a kistérségben lévő óvodásokat, általános iskolákat, középiskolákat,
- a Nyugdíjasok civil szerveződéseit
- a Fővárosi Szociális Otthon lakóit,
- a Filmklub jelenlegi és jövőbeni tagjait, szimpatizánsait.
Az oktatási intézmények tanulóinak szervezett külön előadások száma ugyanakkor
drasztikusan lecsökkent, hangsúlyozandó, nem a mozi hibájából, hiszen a mozi külön,
tananyaghoz kapcsolódó ajánlatokat küld a filmkínálatról mind az alsó, mind pedig a felső
tagozatos korosztály részére. Ugyanez mondható el a középiskolás /szakközépiskolás,
valamint az óvodás korosztály tekintetében is.

3.) Városrészi klubok, fiókkönyvtárak
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A Jakabházi Rábatótfalui, Farkasfai, Máriaújfalui Rábafüzesi klubo működtetése:

A koncepcióban a következő található:
V.4. Városrészi klubok, fiókkönyvtárak
Szentgotthárd város közművelődési életében speciális jelenség, hogy a nem egészen 9000
lakosú városban a központi művelődési ház mellett 6 városrészi klub, valamint 4 fiókkönyvtár
található. A városrészi klubok működését továbbra is biztosítani kell, ugyanakkor keresni kell
az üzemeltetésük új formáit. A klubok működését új tartalommal kell megtölteni, hogy
hangsúlyozottabban szolgálják a helyi közösségek, civil szervezetek, öntevékeny csoportok
céljait. Lehetőséget kell adni arra, hogy a városrészi klubokat a helyi felhasználók,
településrészi önkormányzatok, civil szervezetek üzemeltessék. A civil szervezetek számára
több lehetőség nyílt az utóbbi időben a működés költségeihez való pályázati támogatás
megszerzésére. Ennek segítségével a városrészi klubok működése olcsóbban és jobb
színvonalon lenne megoldható. A fiókkönyvtárak működését - szakmai feladata miatt - nem
érintené a klubok üzemeltetésének más formájú megoldása.

Nem kis kockázatot vállalt fel Szentgotthárd Város Önkormányzata akkor, amikor a
városrészi kluboknak, mint a közművelődés településrészeken meglévő színtereinek a jövője
kapcsán a fent megfogalmazottakat emelte be a koncepciójába. Megjegyezzük, hogy
közelünkben – megyei szinten legalábbis – nem találni hasonló megoldást. 2006 előtt a
városrészi klubok a Művelődés Háza és Színház intézményhez tartoztak. Sem pénz, sem
figyelem, sem elég energia nem volt ezek üzemeltetésére. De az, hogy a városrészi klubokat
leválasztottuk a központi intézményről és a helyi közösségek fenntartásába adtuk át, a
legtöbb helyen figyelemre méltó eredményeket hozott. Először is: sehol nem lett rosszabb a
helyzet mint azt megelőzően volt. A helyben lakók felismerték a klubokban rejlő lehetőséget.
Mindenütt először összefogtak, civil szervezetet alakítottak és saját erejüket kihasználva
elkezdték az állagmegóvást, a meszelést, festést, az épületek környékének a rendbetételét.
Több helyen is pályázatokon indulva szereztek be bútorokat, esetleg számítógépet,
televíziókészüléket, cd és dvd-lejátszót, stb. Viszonylag rövid idő alatt kiderült, hogy ez a
lehetőséget a településrészen élőket úgy is összehozta, hogy elkezdhettek közösségükben
rendezvényeket szervezni: mikulást, karácsonyt, öregek napját, farsangot, szüreti
rendezvényt, gyereknapot. Több településrészen is ennek tudhatjuk be, hogy beindult a már
– már elveszettnek gondolt közösségi élet.
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Két dolog kellett ehhez legalább: az önkormányzat helyzetfelismerése és „bátorsága” illetve
a civil szerveződések ereje. Élen járt és jár ebben a legkisebb településrészünk, Jakabháza
ahol a Hagyományőrző Egyesület a legkorábban kezdte és a legtöbbet tette le ezen a téren.
Igen szép eredményeket látni Farkasfán és Rábafüzesen, továbbá érezhető a változás
Máriaújfaluban is. Zsidán mostanra láthatók az első nagyon pozitív megnyilvánulások és
talán Rábatótfalu sem sokáig marad el tőlük.
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4.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület
A koncepcióban a következő található:
„V.2. Művelődési ház és a színház (Pannon Kapu Kulturális Egyesület)
Szentgotthárd város kulturális és közművelődési életében továbbra is nagy igény van a kulturális
rendezvényekre, a klubok működésére, tanfolyamok szervezésére. A művelődési feladatok ellátása a
közeljövőben Szentgotthárd város területéről a Szentgotthárdi kistérség területére szélesedik. A lakossági
vélemények elemzéséből kitűnik, hogy új tevékenységekre is igény mutatkozik, valamint erősíteni
szükséges a művelődési programokkal kapcsolatos tájékoztatást.
2005. szeptember 1-jétől ezeket a feladatokat a Pannon Kapu Kulturális Egyesület látja el az
Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján. Az Egyesület feladata a művelődési ház és
a Színház működtetése.
V.2.1.A Pannon Kapu Kulturális Egyesület cselekvési programja
A Pannon kapu Kulturális Egyesület munkájának célja:
-

a város lakossága kulturális igényeinek feltárása és kielégítése,

-

korosztály és rétegprogramok szervezése,

-

működő amatőr művészeti csoportok anyagi és szakmai támogatása, ezen belül legalább
fúvószenekar, mazsorett csoport, énekkar működtetése,

-

új művészeti együttesek létrehozásának generálása: néptánccsoport, ifjúsági amatőr színjátszó kör,
kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek létrehozásának szorgalmazása, valamint a
működőkkel való szorosabb együttműködés kialakítása,

-

kapcsolattartás és szoros együttműködés az egyházi szervezetekkel,

-

a nemzetiségek és etnikai kisebbség identitástudatának erősítése, szoros kapcsolat kiépítése és
ápolása a nemzetiségi szervezetekkel a nemzetiségi kultúra megőrzése érdekében,

-

az intézmény PR tevékenységének tudatos átgondolása és szervezése,

-

működő ifjúsági klub létrehozása, gyermek- és ifjúsági programok szervezése,

-

szakkörök, tanfolyamok szervezése és a működéshez közösségi színtér biztosítása,

-

ismeretterjesztés,

-

kulturális rendezvények színvonalas, igényes megrendezése úgy, hogy a már meglévő
nagyrendezvények (Szentgotthárdi Történelmi Napok, Karácsony Határok Nélkül, Városházi Esték),
a városi ünnepségek (farsang, március 15., május 1., augusztus 20., október 23.), a Pedagógusnap,
Semmelweis nap, Magyar Kultúra Napja ünnepségei mindenkor kerüljenek megszervezésre,
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-

komolyzenei hangversenyek, gyermek- és felnőtt színházi előadások szervezése a lakosság igényei
alapján, illetve évente legalább 5 előadásból álló színházi bérletsorozat és 6 előadásból álló
koncertsorozat szervezése,

-

kiállítások szervezése: képzőművészeti, népművészeti és fotóművészeti kiállítások szervezése
havonkénti cseréléssel, helytörténeti, helyismereti kiállítások szervezése,

-

szakmai segítségnyújtás a városrészek programjainak megvalósításához, együttműködés a
településrészi önkormányzatokkal, városrészi szervezetekkel,

-

hatékony és gazdaságos működés,

-

anyagi és szakmai erőforrásoknak a lehetőségekhez mérten a maximális kihasználása,

-

folyamatos együttműködés az Önkormányzattal, az Önkormányzat által fenntartott közművelődési
szervezetekkel és oktatási intézményekkel,

-

együttműködés a város és kistérségének civil szervezeteivel, Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulással, valamint a kulturális területen tevékenykedő ausztriai és szlovéniai
potenciális partnerszervezetekkel, az Őrségi kistérséggel, kistérségi központként közös akciók,
rendezvények kialakítása, szakmai segítségnyújtás a térség szereplői számára,

-

külső források felkutatása, pályázatok benyújtása és az elnyert támogatások felhasználása a
szentgotthárdi kulturális élet feltételeinek javítása és továbbfejlesztése érdekében,

-

testvérvárosi kapcsolatok kulturális tartalommal való kitöltése,

-

szoros együttműködés a helyi idegenforgalmi szervezet(ek)kel.

V.2.2.Rövidtávú intézkedések a művelődési ház és a Színház kapcsán
A művelődési tevékenység színvonalasabb és gazdaságosabb ellátása érdekében indokolt lépések:
-

Felvetődött, hogy a Színház épületét kell megtenni a közművelődési feladat központjának és a
mindennapi operatív teendőket is itt kellene ellátni, a művelődési ház épületét célszerű elhagyni. Ez
a lépés azonban számos, nehezen illetve nagy költségráfordítás mellett megoldható problémát
vetne fel. A helyi közművelődési szakemberek többségi véleménye szerint a „kétlakiság” megőrzése
elkerülhetetlen, azonban a jelenlegi művelődési házi helyiségkiosztás újragondolásával.

-

A művelődési ház kerthelyiségének felújítása késedelmet nem tűrő feladat, mivel az épületrész
életveszélyessé vált. Amennyiben felújítása elmarad, az bevétel kiesést jelent, mivel sem bált, sem
vásárt nem lehet ott tartani a rendbetételéig.

-

A Színház helyet adhat az idegenforgalmi közalapítvány által működtetett turisztikai információs
irodának is. A Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek szorosan együtt kell működnie a
közalapítvánnyal, kölcsönösen segíthetik egymást az operatív munkában. A Színház épülete, mint a
„Szentgotthárdi Idegenforgalmi és Kulturális Információs Központ” működhetne.

220/258

-

Az egykori kolostorépület (ma: Polgármesteri Hivatal) refektóriumának kulturális színtérként betöltött
szerepét hangsúlyozottabban kell érvényesíteni hangversenyek, kiállítások, egyéb rendezvények
szervezésével.

-

Meg kell célozni, hogy a jelenleg a Pannon Kapu Kulturális Egyesület keretében működő kulturális
csoportok (elsősorban a fúvósok és a mazsorett csoportok) egyesületté alakuljanak, melyek
azonban megőriznék szoros együttműködésüket a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel.

-

Marketingtevékenység: kétirányú, közvetlen kommunikáció a közművelődési szféra résztvevői és a
lakosság, turisták között. Propagandaanyagok sikeresebb terítése, visszajelzések gyűjtése.
Figyelembe kell venni a keresletet – piackutatást kell végezni, folyamatosan kell a friss
információkat elemezni. Meg kell határozni a rövidtávú marketing kampányt és annak célpontjait,
célcsoportjait.

-

Termékfejlesztés: minden eszközzel támogatni kell az innovatív elképzelések megvalósítását,
sokszor nem pénzkérdés egy program sikere, mint inkább a szervezők kreativitásán, minél
szélesebb közösség (civilek, vállalkozók) sikeres bevonásán múlik. Fel kell tárnunk a
rendelkezésünkre álló „rejtett kincseket” (ciszter örökség, Barokk út stb.).

Költségcsökkentő intézkedések:
a)

Személyi változások a munkaerő tekintetében:
A más művelődési intézményekkel összevetett adatok alapján (2. számú melléklet) elmondható,
hogy Szentgotthárd város lakossági arányához három közművelődési szakalkalmazott alkalmazása
teljes mértékben indokolt. Az intézmény közművelődési szakalkalmazottainak létszáma a 2005.
költségvetési évben meghatározott csökkentések alapján a minimumra süllyedt.

b)

A színházépület használói:
Az épület kihasználtságával kapcsolatos adatok alapján nyilvánvaló, hogy a Színház épületének
felhasználója kisebb mértékben maga a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, nagyobb mértékben
pedig a város lakossága, az önkormányzat, az önkormányzati intézmények, civil szervezetek stb.
veszik igénybe az épületet saját céljaikra. Felmerült annak lehetősége, hogy ezen az intézmények
költségvetésébe legyen beépítve az ehhez való hozzájárulás. Végeredményben tulajdonképpen úgy
is az Önkormányzat költségvetését terhelné a rezsiköltség, így ennek a javaslatnak a
megvalósítása nem járna az Önkormányzatnak költségcsökkenéssel. Amennyiben a Színház
épületében kerül elhelyezésre az idegenforgalmi közalapítvány információs irodája, úgy annak
hozzá kell járulnia a Színház fenntartási költségeihez.
c)

Belépődíjak emelkedése:

A bevétel növelése, valamint a kulturális rendezvények megbecsülése érdekében növelni kell a
belépődíjas rendezvények számát, illetve reális mértékben emelni kell a rendezvények belépődíját,
valamint adománygyűjtő akciókat kell folytatni.
V.2.3.A művelődési házra vonatkozó középtávú koncepció
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A művelődési ház épületével a közművelődési koncepció keretében középtávon is számolni kell.
Mivel egy többfunkciós közművelődési komplexum kialakítása csak igen hosszútávon elképzelhető,
addig anyagilag is áldozni kell a művelődési ház épületére, hogy benne a XXI. századhoz méltó
körülmények között dolgozhassanak városunk kulturális szakemberei.”

Szentgotthárd város kulturális és közművelődési életében továbbra is nagy igény van a kulturális
rendezvényekre, a klubok működésére. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület két épületben látja el
feladatait, az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján a Művelődési Házban és a
Színházban. Mind a két épület, jelentős értéket képvisel, kulturális és turisztikai téren egyaránt, a színház
műemlék is. Az Egyesület munkájának célja a város lakossága kulturális igényeinek feltárása és
kielégítése, korosztály és rétegprogramok szervezése, működő amatőr művészeti csoportok anyagi és
szakmai támogatása, ezen belül legalább fúvószenekar, énekkar működtetése, új művészeti együttesek
létrehozásának generálása: néptánccsoport, ifjúsági amatőr színjátszó kör, kulturális tevékenységet
folytató civil szervezetek létrehozásának szorgalmazása, valamint a működőkkel való szorosabb
együttműködés kialakítása. Közvetlen kistérségi feladatellátást az Egyesület kevésbé valósított meg, az
anyagi és személyi feltételek hiánya miatt.
A CHIRON projekt egyik elemeként került sor 2007 nyarán a Színház épületében a Turisztikai
Információs Központ kialakítására, a bronzkapu mögötti területen. Ennek a projektnek a folytatásaként
2008 tavaszán felújították a színház valamikori társalgóját, új álmennyezetet alakítottak ki és új
világítótesteket helyeztek el. A jelenleg Városi Galériaként működő aula kiállításoknak, különböző
fórumoknak, gyűléseknek, fogadásoknak, játszóházaknak, kisebb városi ünnepségeknek, különböző
versenyeknek ad helyet. A Látogatóközpont eszközei és bútorzata a mai kor minden igényét kielégíti (tv,
számítógép,fénymásoló, nyomtató, projektor stb.), a fűtés télen viszont csak hősugárzóval megoldott.
A Művelődési Ház épületében több mint 700 m2 a hasznosítható terület. Az emeleten lévő előadóterem
közel 300 ülőhelyes, korábban még színházi előadásoknak is otthont adott, mai állapota viszont már
alkalmatlan az igényekhez. Jelenleg kisebb bemutatóknak, klub foglakozásoknak, illetve tánc és torna
tanfolyamoknak ad helyet. A kisebb termek változatos funkcióval üzemelnek: pl. fúvószenekari próbák,
civil szervezetek találkozó zajlanak itt, illetve egy részét raktározásra használják pl. hangszerek, kották,
táncruhák. A Művelődési Ház állagának javítása érdekében szükséges az épület belső, külső teljes
rekonstrukciója, illetve esetlegesen egy új kulturális, turisztikai, és civilszolgáltató ház létrehozása. A
művelődési házra vonatkozó középtávú koncepció, vagyis: “A művelődési ház épületével a
közművelődési koncepció keretében középtávon is számolni kell. Mivel egy többfunkciós közművelődési
komplexum kialakítása csak igen hosszú távon elképzelhető, addig anyagilag is áldozni kell a művelődési
ház épületére, hogy benne a XXI.századhoz méltó körülmények között dolgozhassanak városunk
kulturális szakemberei.” – csak kisebb mértékben (bútorcsere, festés) valósult meg a művelődési házra
vonatkozó középtávú koncepció. Továbbra is óriási probléma a kerthelyiség állapota: a falak
életveszélyesek. Le kellene bontani ezeket a falakat, és a kerthelyiség funkcióját vissza kellene állítani,
mert itt – különösen nyárestéken - különféle programokat lehetne rendezni.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület cselekvési programjában szereplő megállapítások kapcsán, az
Egyesület munkájának célja:
- A város lakossága kulturális igényeinek feltárása és kielégítése kapcsán célzott igényfelmérés
nem történt.
- A korosztály és rétegprogramok szervezése a napi munka természetes részét képezik, több
korosztályi és rétegprogramokat szervezett az Egyesület (gyermeknap, ifjúsági nap, tökparti, nőies
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nap, ezoterikus nap, stb.)
Fúvószenekart és énekkart is működtet az Egyesület, valamint helyet biztosít a fotóklubnak. A
fúvószenekar és az énekkar tekintetében létrejöttek a háttér egyesületek (Szentgotthárd
Énekegyesület, Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület – 2006.) ugyanakkor új művészeti
együtteseket nem sikerült létrehozni.
Az egyházi szervezetekkel adott programok kapcsán eseményegyeztetés történik.
A nemzetiségek és etnikai kisebbség identitástudatának erősítése, szoros kapcsolat kiépítése és
ápolása a nemzetiségi szervezetekkel a nemzetiségi kultúra megőrzése kapcsán elsősorban
helyet biztosít az Egyesület, igényeik szerint rendezvényeikhez, valamint egy-egy csoport részére
biztosítanak fellépési lehetőséget a rendezvényeken.
Megtörtént az egységes arculat kialakítása, honlap üzemeltetése (www.pannonkapu.hu).
A koncepció kapcsán az Egyesületnek kevésbé, de legalábbis felemás eredménnyel sikerült
megvalósítania FIKUSZ működtetését, amelynek újjáélesztése szükséges feladat lenne. Szükség
van olyan programok megtalálására, amely a fiatalok valódi igényeit elégíti ki. Az elmúlt év
beázásainak tapasztalata alapján átgondolni szükséges a FIKUSZ helyszínét is. Szükség lenne
valószínűleg egy olyan önkéntesre, vagy közcélú foglalkoztatottra is, vagy pályázat keretében 4
órás munkaerőre, (esetlegesen egy városi ifjúsági referensre), aki az Egyesület szakmai
vezetésével, irányításával a fiatalokat a FIKUSZ-ban koordinálja, hiszen sajnos az Egyesület ezt a
feladatot az elmúlt időszakban nem tudta sikerrel ellátni, felügyelet nélkül pedig a fiatalok nem
rendeltetésszerűen használják a helyiséget.
A saját szervezésű tanfolyamok szervezése megszűnt, felélesztésük szükséges. A szakkörök
megszűntek. 2010 januárjában indult el ugyanakkor az Egyesület támogatásával (helyet
biztosítanak, munkájuk szervezését segítik) a Szentgotthárdi Fotóklub.
Ismeretterjesztő előadások saját szervezésben nem nagy számban valósultak meg, elsősorban
külső szervezésűek voltak, amelyek számára leginkább csak helyet biztosított az Egyesület.
A Karácsony Határok Nélkül rendezvény anyagi okok miatt megszűnt. Farsangot nem szervez az
Egyesület, mivel a próbálkozásokat nem kísérte nagy érdeklődés.
A felnőtt színházi bérlet-sorozatot anyagi forrás hiánya miatt meg kellett szüntetni a 2009-2010-es
évadtól. Gyermekszínházi előadásokat évente 3-szor szervez az Egyesület az óvodák és iskola
igénye alapján. A hangversenybérlet-sorozat előadásszáma: 4.
A Színház aulájában kialakított Gotthárd Galériában havonkénti váltással kerülnek kiállítások
szervezésre: képzőművészeti, népművészeti és fotóművészeti, helytörténeti, helyismereti
tematikával.
Városrészi programok megvalósításához elsősorban technikai segítséget nyújt az Egyesület.
Amennyiben egyéb igény jelentkezik, természetesen segítséget nyújtanak.
„folyamatos és rendszeres az együttműködés az Önkormányzattal, az Önkormányzat által
fenntartott közművelődési szervezetekkel és oktatási intézményekkel, együttműködés a város és
kistérségének civil szervezeteivel, Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulással”: Leginkább az idegenforgalom tekintetében valósult meg az együttműködés a
kulturális területen tevékenykedő ausztriai és szlovéniai potenciális partnerszervezetekkel, a
szentgotthárdi Kistérségi Társulással, az Őrségi kistérséggel.
„Külső források felkutatása, pályázatok benyújtása és az elnyert támogatások felhasználása a
szentgotthárdi kulturális élet feltételeinek javítása és továbbfejlesztése érdekében” – folymatosan
történt a pályázatok benyújtása, azonban az utóbbi időben a pályázatok száma és velül együtt az
elnyerhető támogatások összege is lecsökkent, esetnként visszavonásra is került, jelentős
bevételkiesést okozva ezzel az Egyesületnek.
A testvérvárosi kapcsolatok terén a fúvószenekar és az énekkar is részt vett a kapcsolatok
tartalommal való megtöltésében, azonban úgy látszik, hogy ezek csak eseti jellegűek voltak,

223/258

hosszabb távú együttműködések nem alakultak ki.
Rövidtávú intézkedések a művelődési ház és a színház kapcsán:
- A művelődési tevékenység színvonalasabb és gazdaságosabb ellátása érdekében indokolt
lépések: bár a közművelődési szakemberek korábbi, többségi véleménye szerint a kétlakiság
megőrzése elkerülhetetlen, különösen, hogy a lépés számos, nehezen illetve nagy
költségráfordítás mellett lenne megoldható, továbbra is felvetődött az a vízió, hogy a Színház
épületét kell megtenni a közművelődési feladat központjának és a mindennapi operatív teendőket
is itt kellene ellátni. Mivel a Színház felújítására – a városrehabilitációs pályázat keretében –
egyelőre nem kínálkozik lehetőség, ennek a gondolatmenetnek körültekintő, a közművelődési
feladatellátás szempontjait hosszútávon figyelembe vevő továbbgondolására van szükség.
- A művelődési ház kerthelyiségének felújítása mai napig nem történt meg.
- A Színház épületében a Turisztikai Információs Központot az Egyesület üzemelteti. A napi,
folyamatos nyitva tartás rendkívül nehéz feladatot ró az Egyesületre a munka szervezése
szempontjából. Jelenlegi létszámukkal - főleg a nyári időszakban - nem vagy nehezen tudják
folyamatosan biztosítani a nyitvatartást, ezért – amennyiben továbbra is az Egyesületnél marad a
feladat, feltétlenül indokolt egy több nyelven beszélő idegenforgalmi referens alkalmazása,
tekintettel arra is, hogy a munkaszervezet jelenlegi alkalmazottai ezeknek az elvárásoknak kisebb
mértékben felelnek meg. (művelődési ház: hétfő – péntek: 8.00 – 19.00; látogatóközpont hétfőtőlpéntekig 9.00 - 17.00; szombaton 9.00 - 16.00; vasárnap 9.00-12.00).
- Az egykori kolostorépület (ma: Polgármesteri Hivatal) refektóriumának kulturális színtérként
betöltött szerepének hangsúlyosabbá tétele érdekében történtek lépések: hangversenyek,
előadások tartása, szervezése valósult meg.
- Marketingtevékenység: kétirányú, közvetlen kommunikáció a közművelődési szféra résztvevői és a
lakosság, turisták között: többtételes média és egyéb címlistával rendelkezik az Egyesület, akiknek
rendszeresen küldik programjainkat. Havonta elkészítik a programajánlónkat, melyet a város több
helyszínére kitesznek. A rendezvényekre plakátokat készítenek, amelyeket a város különböző
pontjain elhelyeznek. Probléma, hogy kevés, a város utcáin kihelyezett plakátoló hellyel
rendelkeznek, amiken ráadásul nem csak saját programjaink jelennek meg. A programokról
rendszeresen tájékoztatják a térség szállásadóit.
Költségcsökkentő intézkedések:
Az elmúlt időszakban az Egyesület számos intézkedése arra irányult, hogy a bevételeket növeljék, illetve,
hogy a kiadásokat csökkentsék: elvonásra került a 13. havi fizetés, a művészeti csoportok támogatását, a
karvezetők tiszteletdíját csökkentették, a rendezvények költségeit minimumra csökkentették, az
ingatlanbérleti díjakat növelték, a szolgáltatási palettát növelték pl. kereskedelmi tevékenység,
csoportkísérések stb. Az energia költségek csökkentésre is több intézkedést tettek pl. temperáló fűtés a
színházban. Sajnos a korábbi szponzori támogatások teljesen megszűntek, egyre kevesebb pályázati
forrás válik elérhetővé, az épületek fenntartási költségei folyamatosan növekednek, az Önkormányzat
által nyújtott támogatás pedig csökken. Az elmúlt években sor került a belépődíjak emelésére is, azonban
reális, a tényleges költségeket lefedő belépődíjak alkalmazása egyes rendezvényeknél (pl.
nagyszínházaknál) nem volt kivitelezhető. Bár más, hasonló feladatokat ellátó szervezetekhez képest
valóban indokolt lehet a 3 fő közművelődési szakember alkalmazása, az Egyesület feladatai, a
Látogatóközpont üzemeltetése indokolhatja a munkaszervezet struktúrájának újragondolását –
közművelődési szakember(ek) helyett / mellett legalább egy fő, több nyelven beszélő idegenforgalmi
referens alkalmazása lenne megfontolandó.
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ÖSSZEGZÉS A KONCEPCIÓ KAPCSÁN
Ha összegezzük Szentgotthárd közművelődésének jelenlegi, 2011. év eleji helyzetét és összevetjük a
2006. évi koncepcióban foglaltakkal, akkor talán nem túlzás azt állítani: időtálló alapok kerültek
lefektetésre a koncepcióban. Az Önkormányzat már évekkel ezelőtt kiaknázta azt a lehetőséget, hogy a
civil szerveződések bevonásával / vállalkozóval történő együttműködésel újabb lehetőségeket / forrásokat
vonjon be a közművelődés biztosításába. Mind a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, mind a mozit
üzemeltető Vállalkozó ebben partnernek bizonyult. A számukra elérhető pályázati támogatások
segítségével további pénzeszközöket sikerült szerezni, de a civil szervezetekkel való együttműködésnek
más előnyei is voltak.
A Móra Ferenc Városi Könyvtár folyamtos elvonások mellett is ellátja a feladatait, sőt, ezek a feladatok
folyamatosan bővülnek – gondoljunk csak az egész kistérség területén végzett mozgókönyvtári
szolgáltatás biztosítására vagy a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményben biztosított
feladatellátásukra. Feltétlenül kiemelendő teljesítménye az intézményeknek a pályázati felhívásokon való
szorgos megjelenés és ezzel összhangban a pályázati támogatások sorozatos elnyerése. Szinte kizárólag
ennek köszönhető, hogy jelentős változások, fejlesztések valósultak meg a Könyvtárban, sőt, a
fiókkönyvtárakban is. A Könyvtár szakmai munkája figyelemre méltó, az általa kínált szolgáltatások
végiggondoltak, jól kitaláltak, a propagálásuk pedig folyamatos.
A Kossuth Filmszínház működtetése egyedülálló a megyében, de az országban is jó példának számít: a
megyeszékhelyt nem számítva Szentgotthárd az egyetlen város, ahol a mozi rendszeresen üzemel. Az
Önkormányzat jó döntést hozott akkor, amikor vállalkozói alapra helyezte a mozi üzemeltetését úgy, hogy
ezzel párhuzamosan felvállalt egy csekélynek mondható összegű támogatást is (jelenleg évies szinten
összesen 1,1 M Ft). A filmkultúra terjesztése és ennek minden hozadéka ér ennyit, kell, hogy érjen ennyit
az Önkormányzatnak a továbbiakban is. A sürgős felújításhoz (izzócsere) való hozzájárulás feltétlenül
megfontolandó lenne, akárcsak az, hogy a mostaninál lényegesen többször kerülhetne sor iskolák
számára szervezett filmvetítésekre is.
“A városrészi klubok a korábbi önkormányzati intézmény fenntartásából kikerültek. Az önkormányzat
nem zárta be, nem adta el őket, új életet próbált lehellni beléjjük, ami többé kevésbé sikerült. Minden
városrészi klubnak lettt gazdája legalább a településrészi önkormányzatok “személyében”, de a
leghatékonyabbnak mindenütt a civil szervezetek részére való átadás bizonyuilt. Még akkor is így van ez,
ha azután nem mindig és nem mindenki tudta maradéktalanul kihasználni az adódott lehetőséget. Ma
ennek a folyamatnak köszönhetően a településrészek lakosságának van egy közösségi helye. Arra is
megvan a lehetőség, hogy ezt olyanná tegye mint amilyen az a városrész, ahol a klub található.
Természetesen nem vagyunk az út végén, nagyon sok teendő, együttműködés és összefogás kellene
még, de a döntés helyesnek mondható.”
A közművelődés, ezen belül a rendezvények szervezése elsősorban a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület feladata, az Önkormányzattal megkötött megállapodás alapján. Bár az Egyesület kapcsán
jelenleg olyan helyzet alakult ki, amilyen, a helyzet kezelésének / tisztásásának igénye mellett
elmondható: az Egyesület munkájának sok minden köszönhető ezen a téren – mielőbb indokoltnak tűnik
azonban az együttműködési megállapodás mindkét fél általi felülvüzsgálata.
“Van végül az a kulturálódási, művelődési forma, amit leginkább hiányolni lehet és amire talán kisebb
figyelem fordsult az elmúlt időszakban, ez pedig a művelődés, közös kulturális együttlét és
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együttgondolkozás, ami csak a polgárok egészen kis közösségeiben alakulhat ki és amit a kultúra
szervbezőinek kellene generálni és később mederben tartani. Kellenének a közművelődés kicsi
közösségi formái, melyek nem feltétlenül egyesületként, bejegyzett civil szervezeti formában jönnek létre.
Ezek elindítása, az azonos érdeklődésűek összegyűjtése, részükre a találkozáshoz szükséges
közművelődési tér biztosítása szintén feladat volna és ez kevéssé történt meg az elmúlt években. Ezek
azok a feladatok, melyek elvégzése nem igényel különösebben nagy pénzt, nem köt le a szervezők
részéről nagy erőforrásokat, inkább csak némi előkészítést és a megfelelő szervező megtalálását. Mára
az iskolai szakkörök szinte teljesen kikoptak az intézményekből, pedig a gyerekek érdeklődése egy – egy
terület iránt legyen az bélyeggyűjtés, csillagászat, helytörténet vagy fotózás iránt biztosan megmaradt.
Ugyanez a felnőtteknél is biztosan megvan. Számtalan hobbi van a mai világban, lehetnének ezek a kis
szerveződések az azonos hobbit űzők kis körei is, akik azután hogy helyet és lehetőséget kaptak, már
önállóan szervezik meg a saját dolgaikat. A művelődés, kultúrálódás nagyszámú, ehhez hasonló
formáinak megtermtése egyelőre hiányzik.”

II. A KÖZMŰVELŐDÉSI RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Az önkormányzat közművelődési feladatairól,
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2001. (III. 29.) rendelete mindössze és
legutóbb 2005. évben került módosításra. Az azóta eltelt időben több ponton szükségessé vált a
rendelet módosítása, aktualizálása, ezeket részben már most előkészítettük, azonban a rendelet
módosításával feltétlenül célszerű lenne megvárni az esetleges új közművelődési koncepció
elfogadását és beemelni az abban szereplő változásokat is.
Tisztelt Képviselő – testület! Javaslom, hogy az előterjesztett beszámolót vitassuk meg és fogadjuk el
azzal, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciójának módosítását vagy
kiegészítését továbbá a közművelődési rendelet felülvizsgálatát a 2011. júniusi ülésen tárgyaljuk meg és
fogadjuk el.

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete A Közművelődési Koncepció és a
közművelődési rendelet felülvizsgálata cmű beszámolót megismerte és azt elfogadja azzal, hogy
Szentgotthárd város közművelődési koncepciójának módosítása és ezzel összefüggésben a
közművelődési rendeletének módosítása - a megfelelő előkészítést követően - a 2011. júniusi
Képviselő-testületi ülésre kerüljön előterjesztésre.
Határidő: 2011. júniusi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális Egyesület
2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját az 1. számú mellékletben foglaltak szerint megismerte.
Határidő: azonnal
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Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2011. február 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Beszámoló
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2010. évi tevékenységéről
Kis város – nagy elvárások. De a kihívások mindig nagyobb munkára serkentik az embert.
A kultúra házhoz hozatala, a programok minősége, azok sűrűsége és „tálalása” az ismert körülmények
miatt (két oldalról határral zárt, zárkózottság) kicsit nehezebbnek tűnik, de a kultúra, mint értékteremtő
erejét kihasználva, valamint a város lakkosságának összefogásával nagy dolgokra lehet képes.
A hagyományok megtartása igencsak fontos, hiszen ezek jelentik az alapját egy város kulturális életének,
ezek nélkül nem lehet elkezdeni az építkezést.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005.július 27-én alakult azzal a céllal, hogy a város
Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás keretében végezze a város és a térség
közművelődési feladatait. A feladatok végrehajtására munkaszervezetet működtet 6 főállású alkalmazottal.
Az egyesületet 27 alapító tag hozta létre. 2010. december 31-i taglétszáma: 37 fő.
Az egyesület munkáját hét tagú elnökség irányítja. A szalmai munkát pedig a munkacsoport tagjai végzik,
élükön a főállású elnökkel.

I. GYERMEKPROGRAMOK:
Gyermekszínház:
Az előadásainkat a Játékvár Óvoda és a SZOI Arany János Általános Iskola alsó tagozatosai mellett számos
vidéki óvoda is látogatta. Úgy mint: Magyarlak, Rönök, Apátistvánfalva, Szakonyfalu, Alsószölnök,
Felsőszölnök és 2010. első felében Rábatótfalu.
Február 23. – kedd
Cini-cini Muzsika – gyermekkoncert a budapesti Szeleburdi Meseszínház előadásában
Április 13. – kedd
Frakk, a macskák réme – zenés mesejáték a budapesti Fogi Színház előadásában
2010. november 23. – kedd
Misi mókus kalandjai- mese-musical egy részben a budapesti Szabad Ötletek Színháza előadásában
Az előadásokra a belépőjegy: 550.-Ft
Május 30. Generációk napja a gyermekekért
A gyermeknap alkalmából játékos családi vetélkedőre vártuk az érdeklődőket. Bár az idő nem volt kegyes a
résztvevőkhöz, ennek ellenére mintegy 80 gyermek, szülő, nagymama és nagypapa jelent meg a
rendezvényen, mely az eső miatt a színházba szorult be.
Október 29. Tökparty, avagy Halloween gotthárdi módra
A Tökpartyn résztvevők az idei évben is nagy kihívás előtt álltak: meg kellett találniuk a Fény Úrnőjét.
A rendezvényen közel 300 gyermek, szülő vett részt, akik egy-egy fényes „érmét” kaptak jutalmul a
teljesített feladatokért.
Játszóházak
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Egyesületünk a különböző ünnepkörökhöz (húsvét, mikulás, karácsony) és nagyrendezvényekhez
kapcsolódóan játszóházakat szervezett a gyermekek számára. A játszóházak folyamán kézműves
foglalkozások zajlottak, illetve a legkisebbek számára játéksarkot rendeztünk be.

II. IFJÚSÁGI PROGRAMOK:
Március 25.
2010. március 25-én délelőtt a szentgotthárdi színházba mutatta be „Válaszd az életet” – avagy a drog chat
című előadás premierjét az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálat Drog Art Színpada. Előző két színpadi
művükhöz hasonlóan (mindkettő bemutatásra került Szentgotthárdon) a legújabb is fiataloknak szólt
fiatalokról fiatalokkal. Az előadáson városunk 7-8- osztályos tanulói vettek részt.
Június elején a gimnázium tanulói diáknapjuk keretében - kimondottan az iskola kérése alapján - ismét
megnézhették az előadást. Ezúttal, teltház előtt zajlott az előadás.
Június 5. Szentgotthárdi Ifjúsági Nap
A Szentgotthárdi Ifjúsági Napon az idei esztendőben játékos, kalandos vetélkedőt szerveztünk a város
fiataljai számára.
A program gerincét egy kerettörténet adta.
A rendezvényen résztvevő csapatok jól érezték magukat, de így az idei ifjúsági nap csak nekik, vagyis a
jelentkező csapatoknak szólt, a város többi fiatalja kimaradt a rendezvényből.
Július 17. Hopplá Könnyűzenei Fesztivál
2010-ben forráshiány miatt nem volt a klasszikus értelemben vett sztárzenekar, csak helyi zenekarok léptek
fel, melyet jócskán érezni lehetett a közönség számán is.
A rendezvény 2010-ben is kiegészült drogprevenciós programmal, melyet a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya valósított meg, az egészségügyi felügyeletet pedig a Vöröskereszt
Területi Szervezete látta el.
FIKUSZ
A FIKUSZ újjáélesztése szükséges feladat. Szükség van olyan programok megtalálására, amely a fiatalok
valódi igényeit elégíti ki. Bár 2010-ben is több próbálkozás volt (iskolarádiók, fórumok, ötletdoboz, DÖK
vezetők megkeresése) annak felmérésére, hogy mit is szeretnének a fiatalok, ez nem ért el eredményt. Ezen
feladatokkal 2011-ben újra szükséges foglalkozni. Megismerve a fiatal korosztály igényeit, velük
együttműködve külső források (pályázatok) bevonásával kell segítenünk kezdeményezéseiket. A
programok összeállításánál fontos az értékteremtés és a közösségi élmények, közösségfejlesztés
megteremtése.
Az ifjúsági cselekvési terv összeállítása és elfogadása egy folyamatot indított el, mondhatni, ez a
bizalomépítés egyik lépése volt a helyi önkormányzat részéről. Erre a cselekvési tervre lehet alapozni,
építeni.
A fiataloktól való visszajelzés alapján szükséges a FIKUSZ igényes voltának megléte (vizes falak,
függönyök hiánya), folyamatos takarítása, mivel sok olyan visszajelzés érkezett a részükről arra
vonatkozólag, hogy a 2010-ben tapasztalt körülmények közé nem szeretnének lemenni.
2010-ben a belvíz, a sok esőzés miatt, hosszú ideig nem is tarthattuk nyitva a FIKUSZ-t, hisz folyamatosan
állt bent a szennyvíz, ugyanis a járólapok letételekor sérült a csatornarendszer és így sajnos befolyik a víz.
Mindenekelőtt a legfontosabb tehát egy olyan közösségi hely kialakítása, ahova szívesen járnak le a
fiatalok, amelyet igazán a magukénak éreznek. Ehhez fontos, hogy ebbe a folyamatba magukat a fiatalokat
is bevonjuk, ahogy ez történt 2005-2006-ban a FIKUSZ kialakításakor. A Hálózat szombathelyi tagjainak,
vagy néhány egyéb településen működő Hálózati pont példáját követve szükség lenne olyan önkéntesre,
vagy közcélú foglalkoztatottra, vagy pályázat keretében 4 órás munkaerőre, (esetlegesen egy városi ifjúsági
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referensre), aki a mi szakmai vezetésünkkel, irányításunkkal a fiatalokat a FIKUSZ-ban koordinálja, hisz
sajnos tapasztalataink szerint felügyelet nélkül a fiatalok nem rendeltetésszerűen használják a helyiséget.
Január –május:
Közösségfejlesztés:
A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 9. b osztályában a 2. félévben is folytatódott a közösségfejlesztés
tartása meghatározott tematika alapján, havonta, hétfői napokon.
A fejlesztő foglalkozások célja:
 Önismeret-ismerkedés-közeledés 1-3. foglalkozás
 Kapcsolatfejlesztés-csoportidentitás fejlesztése-együttműködés 4-6. foglalkozás
 Közösségfejlesztés-csapatépítés 7-9- foglalkozás

III. ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK:
Január 21. Magyar Kultúra Napja
Magyar Kultúra Napja alkalmából került sor megemlékezésre a Polgármesteri Hivatal Refektóriumában.
Azt est zárásaként Kátai Zoltán és Róka Szabolcs énekmondók műsorát hallgathatták meg a jelenlévők
Május 1. Civil Nap
2010-ben ismét a Civil Fórummal együttműködve szerveztük meg a város Civil Napot.
is jó döntésnek bizonyul, hisz a vásári forgatag közben megpihenve, a városlakók sokkal nagyobb
érdeklődéssel követik programjainkat.
Augusztus 20. Szent István király és az Államalapítás ünnepe
A városi ünnepségre a délelőtti órákban a Refektóriumba került sor. Egyesületünk 16 órától szervezett
kulturális programokat a színház és a templom között felállított szabadtéri színpadon.

IV. DUMASZÍNHÁZ:
Március 13.
Bődöcs Tibor nagy sikerű stand-up comedy előadást tartott a színházban.
Április 10.
Badár Sándor és Csenki Attila stand up comedy előadása a színházban.
Október 25.
Hadházi László és Bruti stand up comedy előadása a színházban.
Az év folyamán ez már a 2. olyan stund up comedy előadás volt (a két lemondott előadás mellett), amely
rendkívül ráfizetéses volt, nem hozta be a várt nézőszámot, ezért a jövőben a felnőtt színházi előadásokhoz
hasonlóan, százalékos bevételi rendszerrel kívánunk dolgozni a Dumaszínház előadóival.

V. TEMATIKUS NAPOK:
Március 20. Nőnek lenni…
Az első, kimondottan hölgyeknek szánt, Nőnek lenni… című rendezvényünk a visszajelzések, és a
látogatottság alapján (kb. 50-60 fő kísérte végig az előadásokat a Színház aulájában) is sikeresnek
mondható, melyet a jövő évben folytatni szeretnénk.
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Április 18. Ezoterikus nap- Lélekmasszázs
Egy délután a nyugalom jegyében… mottóval zajlott a rendezvény.
Szeptember 16-22. Európai Mobilitási Hét
Szentgotthárd Városa is csatlakozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által szervezett Európai Mobilitási
Héthez, mely a Közlekedj okosabban, élj egészségesebben! mottót viselte.

VI. NAGYRENDEZVÉNYEK:
Július 30 - augusztus 1. Szentgotthárdi Történelmi Napok
Július 30-augusztus 1. között egy rendkívüli időutazásnak lehettek szem és fültanúi a város lakói és az ide
látogató turisták. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 8. alkalommal rendezte meg az 1664-es
szentgotthárdi csatárnak emléket állító Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozatot.
December 17-18. Karácsonyváró kinn is, benn is
City Cooperation – 24 Város Szövetsége
A kétnapos rendezvény változatos kulturális programokkal és szakmai konferenciával várta az
érdeklődőket. Sajnálatos módon azonban az előzetes várakozásokkal szemben kevesen voltak kíváncsiak a
programokra.
Városházi esték
Június 25. 20.00 Los Andinos
Július 23. 20.00 Nagy Sándor
Augusztus 18. 20.00 Magyarnóta est – Szentendrei Klári és Reznák Miklós közreműködésével

VI. HANGVERSENYBÉRLET:
2010-ben is folytatódott A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvánnyal közösen szervezett Hangversenybérlet
sorozat.
2010. január 25. 18 óra Refektórium - Gyenge Tibor (hegedű) és Hirschberg Henrik (zongora)
szonáta estje
Március 29. 18 óra Refektórium - Pless Attila zongoraművész koncertje
Április 19. 18 óra Refektórium - Takács Jenő Zeneiskola tanári koncertje
Május 10. 18. óra Színház ATARU ütőegyüttes koncertje
Az ifjúsági filharmónia-sorozat keretében három előadásra került sor az év folyamán:
Február 10. Sebő Együttes
Április 14. Szombathelyi Szimfonikus zenekar
November 9. Budapest Szaxofon Quartett

VII. FELNŐTT SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
Az elmúlt évben két színházi előadást szerveztünk meg.
Február 9. Moliére: Képzelt beteg – Forrás Színház
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Március 22. János Vitéz – Tihanyi Vándorszínpad
Az elmúlt időszakban a felnőtt színházi előadások költsége jelentősen megnőtt. Anyagi lehetőségeink a
továbbiakban nem teszik lehetővé, hogy színházi bérletes előadás-sorozatot szervezzünk. Már a 2010-es
évben is emiatt nem tudtuk elindítani bérletes sorozatunkat. Két külön előadás megszervezésére került sor.
A továbbiakban, a felmerülő rendkívül magas költségek miatt csak %-os megosztásban lesz lehetőségünk
arra,hogy színházi előadásokat fogadjunk. Ez azonban rendkívüli mértékben lecsökkenti kínálati
lehetőségeinket.

VIII. MŰVÉSZETI CSOPROTOK, KLUBOK
Fúvószenekar
Fúvószenekarunk 2010-ben kiegyensúlyozott, lényegében problémamentes évet tudhatott maga mögött. Ez
a minősítés érvényes mind a személyi állományra és a próbalátogatottságra, mind a fellépések számára és
minősége vonatkozóan, és éppúgy elmondhatjuk a tárgyi felszereltség szempontjából is. A zenekar
finanszírozása tekintetében azonban továbbra is jelentős problémák mutatkoznak.
2010-ben 87 próbát tartott az együttes, valamint 21 alkalommal szerepelt különböző rendezvényeken.
A működési feltételekről:
A zenekar működése összességében zavartalan volt 2010-ben, de csak azért, mert elhalasztottuk a nagyobb
kiadásokat, hangszervásárlásokat. Jelentős szerepe volt a sikeres gazdálkodásban az egyesületi létből
fakadó lehetőségeknek, pályázatoknak, adófelajánlásoknak, ugyanis az a 250 ezer forint/év támogatás,
melyet a Pannon Kapu Kulturális Egyesület révén kap a zenekar, igen kevés egy zenekar működtetésére.
Énekkar
2010-ben vezetőváltás következett be az énekkarnál. Zleovszki-Mayer Julianna befejezte munkáját. A
kórus vezetését 2010. szeptember 1-jétől Soós János, a zeneiskola tanára vette át.
A vegyeskar létszáma rendkívüli mértékben lecsökkent. A próbákon való részvétel igen alacsony, nagyjából
12-15 fő. Ilyen kis létszámmal és kevés próbára járással a fejlődés lehetetlen, sőt a régebbi repertoár
szinten tartása is nagy nehézségekkel jár.
Amennyiben az utánpótlást nem tudjuk megoldani néhány éven belül működésképtelenné válik a kórus.
2010-ben 36 próbát tartott az együttes, valamint 5 alkalommal énekelt hangversenyen.
Fotóklub
Január 14-én indult el a Szentgotthárdi Fotóklub Egyesületünk égisze alatt, több mint 30 taggal. A
foglalkozások kéthetente csütörtökönként zajlanak a művelődési házban meghatározott tematika,
témakörök szerint. A klub vezetője, Fekete Tamás, amatőr fotográfus, nagy lelkesedéssel vágott neki a
feladatnak, mindezt díjmentesen vállalva. A klub önfenntartó.
A fotóklub december 9-én megnyitotta első önálló kiállítását a színház aulájában, mely során 25 tag 50
fotóját mutatta be.

IX. KIÁLLÍTÁSOK
Helyszín: Városi Galéria
A kiállítások munkanapokon 9-12 és 13-16 óra között voltak megtekinthetőek, hétvégeken pedig a
Turisztikai Információs Központ nyitva tartásához igazodva.
Március 12-április 2. Berta Ferenc gobelin kiállítása
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Április 13-május 1. Karikatúra kiállítás "Benne vagyunk! Öt éve az Európai Unióban"
Május 18-június 3. Mezőbándi Kováts Ibolya, festőművész kiállítása
Június 7-június 25. Velican-Patrus Dóra és Patrus Sándor fotóművészek „ Előttem az utódom „ című
közös kiállítása
Július 29-augusztus 20. Balogh István Péter festőművész és Leclerc Szelényi Ulrik szobrászművész
közös kiállítása a Szentgotthárdi Történelmi Napok keretén belül
Augusztus 23- szeptember 10. Szathmáry-Király Ádám, fotóművész kiállítása
Szeptember 18. - október 15. Dénes István, fafaragó Botanica Privata című kiállítása
December 9- a Szentgotthárdi Fotóklub Első című kiállítása

X. CIVIL SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATTARTÁS
Szombathelyi Civil Szolgáltató Központ tanácsadó pontjaként feladatunk volt– civil fórumok, tanácsadói
napok szervezése, személyes tanácsadás a szervezetek működéséhez, pályázati tanácsadás.
Február 11-ei tanácsadás kiemelt témája volt: Nemzeti Civil Alapprogram pályázataival kapcsolatos
tudnivalók, számviteli beszámoló készítés
Március 11. A pályázati tanácsadást követően 1 %-os témában lehetett konzultálni
Április 29. Beszámoló NCA pályázatok, mérlegkészítés
November 30. Fórum: a tanácsadások megkezdése előtt a tanácsadók bevonásával, ahol a szolgálatot
bemutatták, beszélgetés formájában is feltárták a szervezeti problémákat.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület által használt épületekben van több szentgotthárdi civil szervezet
székhelye:
- Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület
- Szentgotthárd Musical Színpad
- Szentgotthárdi Civil Fórum
- Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület
- Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub
Az egyesületek gyűléseinek ingyenes helybiztosításán túl meglévő eszközeinket is térítésmentesen
biztosítjuk programjaikhoz.
Ezen kívül fénymásolási, nyomtatási, internet elérési lehetőséget biztosítunk számukra, valamint segítjük
pályázataik megírását. Aktívan részt veszünk kulturális programjaik szervezésében, lebonyolításában is. A
civil szervezetek cserébe részt vesznek programjainkon. A rendezvények látogatásán túl segítenek a
kiállítások felügyeletébe, játszóházak megvalósításában, stb.

XI. PÁLYÁZATOK:
2010-ben a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 5 pályázatot adott be, melyek közül 4 nyertes volt. Azonban
a 4 nyertes pályázat közül csak egy szerződéskötésére került sor.
A Vas Megyei Önkormányzat által kiírt pályázatokat a megyei önkormányzat nehéz gazdasági helyzetére
hivatkozva érvénytelennek nyilvánították.
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Az NKA közművelődési kollégiuma által megítélt 350.000.-ft támogatásról viszont egyesületünknek kellett
lemondania. A csökkentett támogatás és mivel az önrészként feltüntetett egyéb pályázati bevételek nem
realizálódtak, így nem tudtuk volna teljes egészében megvalósítani a pályázati programot.
LEADER pályázat: Szentgotthárdi Kistérségi Hagyományőrző Napok
A PKKE rendezvényeire kért támogatás:
1.832.000.-Ft – nem nyert
Vas Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának a megyei önkormányzat Kulturális Közösségtámogató célú előirányzatára
Városházi Esték
Vas Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának a megyei önkormányzat Ifjúsági célú
előirányzatára Szentgotthárdi Ifjúsági Nap
Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégium: kulturális rendezvények támogatására
350.000.Nemzeti Civil Alapprogram Nyugat-Dunántúli Regionális Kollégiumának pályázata a Nyugat-dunántúli
régióban működő civil szervezetek működésének támogatására
1.109.100.-Ft

XII. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK:
A Vas Megyei Civil Szolgáltató Központ által indított Vas Megyei Civil Szervezetek fejlesztése című
projektben való részvétel
A szombathelyi Vas Megyei Művelődési és Közösségi Alapítvány égisze alatt működő Civil Szolgáltató
Központ és a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft konzorciumban elnyert támogatása
nyomán valósult meg az a fejlesztési program, melyben a 2009. május 1. és 2010. október 31 közötti
időszakban 35 megyei civil szervezet vehetett részt.
Szentgotthárdról a Kutyabarátok Egyesülete, a Szentgotthárdi Civil Fórum, valamint a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület lehetett részese a Társadalmi Megújulás Operatív Program által támogatott
projektnek.
A 18 hónap során a bejelentkezett és kiválasztott szervezetek komplex szervezetfejlesztésben részesültek. A
szervezetfejlesztés során megkeresték azt a fejlesztési formát, amely leginkább összhangban volt az adott
szervezet céljaival. Kialakították, illetve fejlesztették azokat a képességeket, tudást, információrendszert,
ami lehetővé tette a szervezet hatékony működését. Egy-egy szervezet fejlesztési költsége 800.000.- 1.000.000.-Ft, amelyet a programba kiválasztottaknak nem kellett megfizetniük.
•
•
•
•
•

2010.02.19-20 (péntek-szombat) - Szakmai látogatás Zala megyei ifjúsági irodákban, klubokban a
LOGO Hálózat tagjai számára
2010. március 19. - „30 év a közművelődésbe”- szakmai konferencia- Szombathely
2010. március 25. (csütörtök) Település és Ifjúsága konferencia - Budapest
2010. október 12-13. – Magyar Népművelők Egyesületének Vándorgyűlése – Szombathely
LOGO Hálózati találkozókon való részvétel

XIII. IDEGENFORGALOM
A látogatóközpont üzemelése, látogatottsága:
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A Színház épületében működő Turisztikai Információs Központ szeptember 30-ig hétfőtől-péntekig 9.00 17.00; szombaton 9.00 - 16.00; vasárnap 9.00-12.00 - ig állt az érdeklődők rendelkezésére. Téli nyitva
tartása: kedd - péntek: 9.00 - 16.00; szombat: 9.00 - 12.00.
A látogatóközpont üzemeltetését segítette, hogy közcélú munkavégzés keretében foglalkoztathattunk
munkatársat napi 8 órában, 2010. május 1-től - december 31-ig.
Általánosságban elmondható, hogy a nyári idegenforgalmi szezon lezárulását követően lényegesen
csökkent a látogatóközpontba betérő turisták száma, kivételt képeztek ez alól az ünnepekhez kapcsolódó
hosszú hétvégék. Különösen szembetűnő ez az adat december-januári hónapokban.
Látogatók száma havi bontásban

Egyéni látogatók

Csoportos látogatók

2010.
Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb
Január
3
8
0
0
3
4
0
1
Február
31
13
0
7
2
3
0
0
Március
154
23
0
0
22
4
6
0
Április
70
18
1
0
23
5
3
0
Május
236
53
7
8
10
1
2
0
Június
208
107
65
9
18
7
10
1
Július
773
367
118
40
35
18
10
0
Augusztus
711
290
69
43
31
22
4
0
Szeptember
230
265
79
5
12
15
5
0
Október
331
310
112
35
13
24
6
1
November
159
80
6
13
7
4
0
0
December
47
15
0
7
0
0
0
0
2953
1549
457
167
176
107
41
3
Összesen

Egyéni látogatók
2010.01- 2010.12

Csoportos látogatók
2010.01- 2010.12

5126

327

A júliusi és augusztusi látogatói szám kiugróan magas aránya a Történelmi Napok és az augusztus 20-a
miatt érzékelhető.
Bizományosi szerződések keretében a Kilátó kiadványt és a Kaland & Játékot több helyszínen lehetett
megvásárolni.
Sajnos el kell mondani, hogy a látogatóközpont kínálata megcsappant az elmúlt évben, beszerzések nem
történtek - elfogytak a térképek, képeslapok. Hiányként érzékeltük a kimondottan szentgotthárdi
vonatkozású kerámia emléktárgyakat. Ezek beszerzésére, pótlására 2011-ben sort kell keríteni.
A 2010-es évben az alábbi kiállításokon - vásárokon képviseltük a várost:
- Március 5-7. Nemzetközi Utazás Kiállítás- Budapest, HungExpo
- Augusztus 27-31. Inform Familienmesse- Ausztria, Oberwart- Messezentrum
- Szeptember 17-19.Főszezon Kiállítás 2010- Budapest, Westend City Center Millennium Tetőkert
- Szeptember 25-október 3. Grazer Herbstmesse (Graz-i Őszi Vásár)- Ausztria, Graz-Messezentrum
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- November 12-14. Spa and Wellness 2010. Egészség, Turizmus és Életmód Kiállítás- Budapest,
HungExpo
Szentgotthárd, 2011. február 14.
Horváth Anita
művelődésszervező
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Károly Andrea
művelődésszervező

ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület 2011. február 23-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd város önkormányzati intézményei energetikai állapotának áttekintése,
különös tekintettel a távhőszolgáltatásra. A távhőszolgáltatás helyzete, fejlesztésének
lehetőségei
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények : A 2004. május 27-i Képviselő-testületi ülésen került elfogadásra
Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 2004 – 2010. közötti időszakra vonatkozó Energetikai Stratégiai Terve. Azóta rendszeresen
foglalkozunk az önkormányzati intézmények energia racionalizálásával, a városi távhőellátás költséghatékony
működtetésének elősegítésével. 2005. évben elvégeztettük az önkormányzati intézményeket komplex energetikai
felmérését, melynek megállapításait rendre figyelembe vettük az intézmények energiaracionalizálási terveinek
összeállításánál.
A következő időszak energetikai teendőire a 2010. december 15.-én elfogadott, 2011.-2016. évekre vonatkozó
Energetikai Stratégiai Terv és az évente elfogadásra kerülő Energia-racionalizálási programtervek adnak
iránymutatást.
A szentgotthárdi önkormányzati intézmények hőszükségletét vagy a Közszolgáltató Vállalt által üzemeltetett
intézményi kazánházak, vagy azok saját fűtőberendezései (Városi Könyvtár, Művelődés háza) vagy a Régióhő kft
(távhőszolgáltató) biztosítja a Mártírok úti és a Polgármesteri hivatal alatti kazánházaiból.
Az önkormányzati intézmények épületei hőtechnikai szempontból nem korszerűek, energia felhasználásuk az
elvárhatónál magasabb. Energia költségeiket csak a hőfelhasználásuk csökkentésével (utólagos hőszigetelés,
nyílászárok cseréje, szabályozó berendezések beépítése) illetve a felhasznált energia árának csökkenése esetén
tudják mérsékelni.
A városi távhőszolgáltató, a Régióhő kft fűtési díjainak csökkentését csak a rendszere korszerűsítése és/vagy a primer
energia (földgáz, faapriték stb.) árának csökkenése esetén tudná elérni. A hőszolgáltatónak problémát okoz, hogy nem
tud fejlesztési forrásokat képezni. Az alacsonyan tartott szolgáltatási díjak nem tartalmaznak nyereséget (ami részben
forrása lehetne a korszerűsítéseknek), az elöregedett eszközein pedig nem képződik amortizációs költség. Így
szükséges fejlesztéseit csak pályázati forrásokból tudja megvalósítani.
A Régióhő kft által üzemeltetett városi távhőrendszerre kapcsolt önkormányzati intézmények - Játékvár Óvoda,
Bölcsőde, Rákóczi úti orvosi rendelő, Arany János Általános Iskola, Zeneiskola, Városi Gondozási Központ, Széchenyi
Általános Iskola, Színház, Polgármesteri hivatal, III.Béla Szakképző Iskola – fűtési energia költségeit a hőenergia
felhasználásuk csökkentésével, és/vagy a távhődíjak mérséklése révén lehetne csökkenteni.
Az önálló gázfűtési rendszerű (SZOI Vörösmarty M. Gimnázium, Kollégium) intézményeknél a fűtési költségek
csökkenését elsősorban a korszerűtlen kazánok lecserélésével és az épületek hőenergia felhasználásának
mérséklésével lehetne elérni. A gimnázium esetében gázhálózati átalakítást végeztettünk, melynek eredményeképpen
a gáz teljesítmény lekötést 65 m3/óráról 40 m3/ órára tudtuk csökkenteni. Továbbá jogszabályi kötelezettségek miatt
az itt említett fogyasztóinkkal kedvező feltételeket elérve kiléptünk a földgáz szabadpiacra.
Az energiaracionalizálási programterveink alapján eddig megvalósított, hőenergia felhasználás csökkenését
eredményező korszerűsítéseink :
A SZOI Széchenyi Általános Iskola fűtési rendszere 5 db különállóan szabályozható fűtési körre lett bontva, ami éves
szinten cca. 210 GJ (723 EFt/év) energia megtakarítást eredményezett.
Az Arany János Általános Iskolában – pályázati forrás felhasználásával – az elöregedett öntöttvas hőleadók
(radiátorok) helyett 155 db, termosztatikus radiátorszeleppel felszerelt lapradiátor került felszerelésre, melyek a jobb
szabályozhatóság miatt fűtési energia megtakarítást eredményezhetnek.
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A megújult fűtési rendszer gazdaságosabbá tette és növelte a felújított épületszárny fűtési komfortját, viszont a fel nem
újított épületszárnyak fűtési rendszérével azt mindenképpen össze kell hangolni és további szabályozási
lehetőségeket is be kell még iktatni a teljes épület egyenletes fűtöttsége érdekében A problémát a nyári leállás alatt
szeretnénk orvosolni. Az iskola elavult, javíthatatlanná vált HMV bojlerének cseréje a városi energetikus irányításával
valósult meg.
- A „Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésével (…) kapcsolatos költségvetési támogatás”
(8/2009.ÖM.) sikeres kistérségi pályázat keretében a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
(SZEOB) Játékvár óvodájában – a program részeként, energiaracionalizálási céllal, – 4 db foglalkoztatóban és 3 db
vizesblokkban a nyílászárók hőszigetelt ablakokra lettek kicserélve, termosztatikus radiátorszelepekkel ellátott
lapradiátorok kerültek beépítésére és a nevezett helyiségekben energiatakarékos világítótestek lettek felszerelve.
Folyamatban levő hőfelhasználást csökkentő beruházásaink :
- A Rákóczi úti háziorvosi rendelők energetikai korszerűsítése az NYDOP 5.2.1./A „Szentgotthárdi háziorvosi rendelő
komplex akadálymentesítése és energiahatékony felújítása” nyertes pályázat részeként valósul meg (főbejárati
nyílászáróinak korszerűsítése, hőközponti szabályzó beépítése).
- Az első fordulóban nyertes NYDOP 3.1.1./A, „Szentgotthárd város központjának megújítása civil és vállalkozói
partnerségben” (városrehabilitáció) pályázat révén megvalósításra tervezett energiaracionalizálási lehetőségeket
(Színház külső falazatának részleges hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, fűtési rendszerének korszerűsítése, a
Polgármesteri hivatal ablakai belső szárnyainak hőszigetelt üvegezésűre való cseréje) a pályázattól az önrész
hiányában történt visszalépés miatt - nem tudjuk megvalósítani.
Intézményeink hőfelhasználása csökkentésének lehetőségei :
Az épületek energiaköltségeinek 55-68 %-át kitevő fűtési költségek - a 2005. évben készíttetett energetikai felmérési
tervünkben leírtak szerint - csökkenthetők az épületek hőveszteségeinek a csökkentésével, a fűtési körök önálló
szabályozhatóságával az épületen belül eltérő üzemvitel kialakítása révén és termosztatikus radiátor szelepek
beépítésével.
Az épületek falazatainak utólagos hőszigetelése a hőigény 6-20 %-os csökkenését eredményezi, 10-30 év
megtérülési idő mellett. A nyílászárók cseréje esetében 13-29 % hőigény megtakarítás várható, 7-10 év megtérüléssel.
A hőközponti szabályozás kiépítése 10-15 %-os csökkenést és 4-5 év megtérülést, míg a termosztatikus radiátor
szelepek utólagos beépítése 7-9 %-os hőigény csökkenést eredményez 4 év megtérülés mellett.
Az ablakok 7-9 %-os filtrációs hőveszteségének a csökkentése résszigetelés beépítésével 1.5 év alatt megtérül. (Pl. a
polgármesteri hivatal ablakainak utólagos résszigetelése cca. bruttó 800 eFt-ba kerülne és cca. évi bruttó 500 eFt
megtakarítást eredményezne) - ismételten megállapítható, hogy fűtési hőenergia csökkentést leggyorsabban és
viszonylag kicsi beruházással a nyílászárok hőszigetelésének javításával, résszigetelő profilgumi beépítésével,
hőközponti, továbbá épület szekciónkénti szabályozás kiépítésével és termosztatikus radiátorszelepek utólagos
beszerelésével lehetne elérni.
Az előzőekben leírtak alapján megállapítható, hogy önkormányzatunk az energiaracionalizálás terén a maga elé
tűzött (Energetikai Stratégiai Tervek, évenkénti Energia-racionalizálási programtervek) célokat – alapvetően
forráshiány miatt – csak részben tudta elérni.
Intézményeink fűtött légtérfogatra vetített fajlagos hőigényei (fűtési fajlagos W/lm3) 16 – 55 W/lm3 között változnak,
ami szintén azt mutatja, hogy hőenergia felhasználásuk még mindig magasabb az indokoltnál.
Intézményeink hőfelhasználásának csökkentése (utólagos hőszigetelés, nyílászárok cseréje, fűtésszabályozó
berendezések beépítése) csak beruházások révén valósulhat meg a fentiekben részletezett megtérülési időkkel. A
beruházások, korszerűsítések, önkormányzati források hiányában, csak pályázati források igénybe vételével
képzelhetők el.
Elsősorban az épületek nyílászárónak kicserélését vagy legalább is a résszigetelésüket kellene elvégezni, továbbá ahol indokolt – termosztatikus radiátorszelepekre kell cserélni a meglévő szelepeket. További 8-10 % hőigény
csökkenést eredményezne (lásd. Széchenyi Ált Isk.) ha az önálló fűtési körök, több, körönkénti szabályozó egységek
beépítésével (több zónás szabályozás), önállóan szabályozhatók lennének, így eltérő (és programozható) fűtési
menetrend szerint is üzemelhetnének.
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A Szentgotthárd, Körmend és Vasvár önkormányzatainak tulajdonában levő és mindhárom városban
távhőszolgáltatást végző Régióhő kft Szentgotthárdon két kazánházból látja el hőenergiával a 67 közületi és 495
lakossági fogyasztóját. Az összesen 160.213.0 lm3 fűtött légtérfogatból a lakosság 70.129.0 lm3-el, a közületek
90.084.0 lm3-el, ebből az önkormányzatunk 88.701,0 lm3-el részesedik.
A távfűtés költsége két összetevőből, az alapdíjból és a hődíjból adódik össze melyeket 5 % ÁFA terhel. A hődíj, ha a
távhőszolgáltatás csak földgáz alapú, mindig a földgáz árával arányosan változik. Városunkban a hőtermelést
fölgázra építették ki, melynek világpiaci áringadozása nagyban befolyásolja a hődíjat, így a fogyasztók fűtési költségeit
is.
A Régióhő kft az általa üzemeltetett rendszer korszerűsítésére az alábbi alternatívákat tartja megvalósíthatónak :
1./ A földgázra épített hőtermelést át kell alakítani a jelenleg olcsóbb biomassza energiaforrásra, pontosabban
faapríték tüzelésre. Előnye az alacsonyabb primer energia költség és az ellátásbiztonság javulása lenne. Hátránya a
jelentős beruházási költség. Biomassza alapú fűtőmű telepítésével már több tanulmány, vizsgálat is foglalkozott.
Többek között egy osztrák ajánlat a határon átnyúló, biomasszán alapuló távhővezeték kiépítésére, amit az akkori
Képviselő-testület kockázatosnak ítélt és elutasított. Szintén ajánlatott ígért (amit a mai napig nem kaptunk meg) egy
az OPEL gyár megépítendő 15 MW teljesítményű hőerőmű által előállított olcsóbb hőenergia átadására a Get Energie
kft.
A Régióhő Kft vezetőjével és a városi energetikussal közösen több lehetséges helyszínt is megvizsgáltunk a tervezett
faapríték fűtőműnek helyet keresve. Többek között a FALCO Zrt Wesselényi utcai volt telephelyét (jelenleg
magántulajdonban van) és a Közszolgáltató Vállalat területét. Az előbbi előnye a közelsége a távhőszolgáltató
központi kazánházához, hátránya a magas telekár. A Közszolgáltató telephelye a kazánház elhelyezése, faaprítékkal
kiszolgálása és a rendezett tulajdonviszonyok miatt előnyös lenne. Hátránya a Rába mederben átvezetett, hosszabb
távhővezeték magasabb kiépítési költsége, nagyobb szállítási hővesztesége. Egy 2+3 MW teljesítményű biomassza
fűtőmű építési költsége cca, 600-800 MFt-ot tenne ki, amit kizárólag csak pályázati források bevonásával lehetne
megvalósítani. Faapritékból jó hatásfokkal (olcsón) hőenergiát csak jó minőségű kazánokkal, a szigorú technológiai
előírások betartásával lehet előállítani. Biomassza fűtés esetén az olcsóbban előállított hőenergia miatt csökken a
hődíj viszont a jelentős mértékű amortizáció következtében emelkedik az alapdíj, így a távhődíj csak kisebb mértékben
csökkenne.
2./ A Mártirok úti (Club-3 alatti) központi kazánház elöregedett gázkazánjait, pályázati források igénybe vételével,
korszerű, 105 % maximális hatásfokú, kondenzációs kazánokra kell cserélni. A felújítás költsége - az előzetes
számítások szerint – nem haladná meg a 40 MFt-ot. A korszerűsítést követően a gázfelhasználás cca. 15-18 %-al
csökkenne, ami a hődíjak csökkenését vonná maga után. Az alapdíj a kisebb amortizációs költség következtében csak
kismértékben növekedne, így a távhődíj is csökkenhetne.
3./ A polgármesteri hivatal pincéjében levő kazánház korszerűsítése során az elöregedett, 70-75% hatásfokú
gázkazánokat 105 % hatásfokú kondenzációs gázkazánokra kell lecserélni, továbbá az állandó tömegáramú rendszert
változó tömegáramúra szükséges átalakítani. Ehhez a keringető szivattyúkat frekvencia szabályozásúra kellene
kicserélni. A viszonylag alacsony, 15 MFt körüli beruházási költséggel jelentős energiafelhasználás csökkenés lenne
elérhető.
4./ Kisebb intézményeinkben pellet, vagy apríték fűtésű (biomassza) kazánok telepítése. Komfortosságuk közelít a
földgáz alapú fűtéséhez. A beruházások pályázati úton elfogadható költséggel megvalósíthatóaklehetnének. Megfelelő
logisztikai rendszer kialakításával helyben termelt alapanyaggal is elláthatóak lehetnének, igaz nem hozna lényeges
fűtési költségmegtakarítást, hiszen a faapríték és főleg apellet ára ma alig kevesebb a földgáz áránál.
A 2010. évi intézményi hőenergia felhasználást és a fűtési költségeket vizsgálva felmerülhetne, hogy van-e
létjogosultsága a távfűtésnek, gazdaságos-e a távfűtés. Az alaposabb fűtéstechnikai ismeretek hiányában az alapdíjak
magasnak és indokolatlannak tűnhetnek (A távhő alapdíjak a gáz- és villamos energia árán kívül gyakorlatilag az
összes egyéb költséget tartalmazzák). Ha viszont objektíven vizsgáljuk és hasonlítjuk össze a távfűtést a
gázkazánházból megvalósított épületfűtéssel akkor megállapítható, hogy az utóbbinál a gázdíjon (rendelkezésre állás
alapdíja és hődíj) felül számolni kell az üzemeltetési, karbantartási amortizációs, kamat, vagy fejlesztési költségekkel
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is. Ha így kalkulálunk, akkor már a távfűtés és a nagyobb önkormányzati intézmények saját kazánházból történő
fűtési költségei között már nem mutatható ki 3-6 % -nál nagyobb különbség. Képzett személyzet és eszközök
(minimális raktárkészlet, szerszámkészlet stb) nélkül az intézményi kazánházakat gazdaságosan és főleg
üzembiztosan nem lehet üzemeltetni.
Tisztelt Képviselő–testület!
Az energetikának a következő években (is) egyre nagyobb szerepe lesz, azzal folyamatosan továbbra is foglalkozni
kell. Ugyanis csak a távhőellátásra kapcsolt intézmények fűtésszámlája 2010. évben meghaladta az 50.MFt-ot. az
összes intézményünk egyesített energiaszámlái pedig a 100 MFt-hoz közelítenek. Ennél a nagyságrendnél már
néhány %-os megtakaritás is MFt-os nagyságrendű.
Ehhez a munkához nyújt segítséget a 2010. év decemberében elfogadott, 2011-2016. évekre vonatkozó középtávú
Energetikai Stratégiai Terv és ezért fontos az energia megtakarítást eredményező pályázatokon (pl. Új Széchenyi Terv
stb) való sikeres részvétel és a takarékos energiafelhasználás megkövetelése az intézményeinkben.
Az előterjesztés mellékletét képezi a Körös Consult Kft. bemutatkozása. A társaság az alternatív városenergetikai lehetőségek

felé vezető első lépésekben ajánl együttműködést az Önkormányzatnak.
Javasoljuk, hogy ez az anyag is kerüljön szóba a napirend tárgyalásakor, ugyanis az abban felvetett dolgok kiindulási pontjai
lehetnek további fejlesztéseknek ezen a területen.

Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények energetikai
állapotáról és a távhőszolgáltatás helyzetéről, fejlesztésének lehetőségeiről készített beszámolót
elfogadja.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények energetikai
állapotáról és a távhőszolgáltatás helyzetéről, fejlesztésének lehetőségeiről készített beszámolót
az alábbi módosításokkal ………………………………….. javasolja elfogadni.
Határidő : azonnal
Felelős : Fekete Tamás műszaki irodavezető
Szentgotthárd, 2011. 02. 13.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető

Ellenjegyzem :

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő – testület 2011. február 23-i ülésére
Tárgy: Szentgotthárd közművelődési feladatainak ellátása
Tisztelt Képviselő – testület!
A 30/2011. (I.26.) számon hozott határozatban megállapítottuk, hogy a Pannon Kapu Kulturális Egyesület
súlyosan pazarló, felelőtlen gazdálkodást folytat, ezzel összhangban megfogalmaztuk azon törekvésünket,
hogy a közművelődési feladatok ellátása körében változtatást hajtunk végre.
I.
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Ennek egyik lehetséges alternatívája a PKKE és az Önkormányzat között érvényben lévő Együttműködési
Megállapodás módosítása, azt követően, hogy a PKKE Közgyűlése a januári előterjesztés ismeretében
megfelelő döntéseket hoz.
A Közgyűlés 2011.02.17-én lezajlott. A jelen előterjesztés megfogalmazásakor hivatalos tudomásunk nincs
a megszületett döntésekről. Több forrásból úgy értesültünk, hogy az Egyesület elnöksége, és felügyelőbizottsága lemondott. Emellett a Közgyűlés az ellenszavazat nélkül elfogadott előterjesztésünkkel
kapcsolatban kifejtette, hogy az önkormányzati vizsgálat módszereivel nem ért egyet, az előterjesztés
megállapításait azok valótlansága miatt visszautasítja. A Közgyűlés – pontosan meg nem határozott –
adminisztratív, ügyviteli hiányosságok meglétét ismeri el.
A Közgyűlése tehát az általunk feltárt súlyos szabálytalanságokat részben valótlannak, részben bagatellnek
tartja. Az Egyesület vezetésére érdemi javaslat nem született, ugyanakkor meg nem erősített hírek szerint
az elnök távozása közös megegyezéssel, végkielégítés juttatása mellett történik. (Ennek lehetséges forrása
önkormányzati támogatás, ami a 30/2011. számú Határozatunk ismeretében enyhén szólva pikáns volna,
és nagyfokú következetlenség látszatát keltené.)
A Közgyűlés határozatából, és még inkább az annak alapjául szolgáló elnökségi beszámolóból az a
következtetés vonható le, hogy a tagság többsége a PKKE gazdálkodásában kialakult helyzetet a Képviselőtestülettel ellentétben nem értékeli súlyosnak, amennyiben pedig mégis helyteleníti, annyiban leginkább
az Önkormányzatot tekinti felelősnek.
Bár a határozatunkban foglalt elvárás kisebb részben teljesült azzal, hogy az Egyesület vezetőinek
megbízása megszűnt, a Képviselő-testületnek mérlegelnie kell, hogy ezek a döntések elégségesek-e az
együttműködés fenntartatása érdekében. Miután tisztán látszik, hogy a két fél közpénz felhasználásról
alkotott elképzelései nincsenek összhangban, a jövőbeni esetleges partnerség kilátásai nem bíztatóak.
A Megállapodás fenntartásának előnye lehet, hogy a Pannon Kapu munkája – a vizsgálat előtti időkig
legalábbis – elfogadott volt a város lakossága előtt. Az általa ellátott kulturális tevékenységgel szemben
súlyos kifogások nem merültek fel.
Ez az előnye azonban megvolt a PKKE-t megelőző intézménynek is, és – miután bejáratott rendszerről van
szó – feltehetően más keretek között sem veszítene színvonalából a szentgotthárdi közművelődés.
A Megállapodás fenntartásának hátránya lehet, hogy a felek közötti partneri viszony – az előzőekben
írtakra tekintettel – jelentősen terhelt, ugyanakkor azt tovább nyomaszthatja a januári előterjesztésben
megfogalmazott ellentmondások feloldását célozó esetleges nyomozás.
A jövőre nézve sem ideális, ha az Önkormányzattól jogilag független, nehezen elszámoltatható, olykor a
Képviselő-testület álláspontjával szembehelyezkedő szervezet látja el ezt a kiemelkedően fontos feladatot,
használja fel a jelentős közpénzeket.
II.
Mindezek alapján arra teszek javaslatot, hogy az Önkormányzat másként tegyen eleget törvényi
kötelezettségének. Véleményem szerint egy teljesen új szervezet felállítása indokolt, amelyben az
Önkormányzat befolyása maradéktalanul érvényesíthető, az elszámolás, ellenőrzés folyamatosan, minden
részletre kiterjedően biztosítható, és amely a jelenlegi támogatás mellett legalább tartani tudja a PKKE
szakmai színvonalát.
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Ezeknek az elvárásoknak az alapítvány, közalapítvány, vagy a nonprofit kft. felelhet meg. Az előbbi kettő
hátránya, hogy létrehozásuk elhúzódhat, akár két hónapot is igénybe vehet, míg az utóbbi intézményi
forma minden nehézség nélkül egy-két héten belül megkezdhetné működését.
A közművelődéssel kapcsolatos feladatait 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit kft. számára
adott megbízással látja el többek között Gödöllő és Eger városa.
A lehetséges vezető személyéről háttérbeszélgetések zajlottak, bemutatására a bizottsági üléseken, illetve
a Képviselő-testületi ülésen kerülhet sor.
Egy e célra alapítandó nonprofit kft. alapszabályát, és a szükséges megállapodásokat gondosan elő kell
készíteni, ennek során a társaság leendő vezetőjének közreműködését igénybe kell venni, és nem utolsó
sorban le kell zárni a PKKE-vel fennálló jogviszonyt. E megállapodás megszüntetése történhet közös
megegyezéssel, de amennyiben ez valamilyen okból nem lehetséges, azonnali hatályú felmondással –
figyelemmel a januári előterjesztés súlyos megállapításaira.
Mindezek a kérdések alapos megfontolást igényelnek, megválaszolásuk a Képviselő-testület elhatározását
követően lenne esedékes.
Határozati Javaslat
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi CXL. törvényben előírt
kötelezettségei ellátására egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapít. A létesítő
okirat, az alapszabály, és a Közművelődési Megállapodás tartalmát, a vezető tisztségviselő
személyét, és díjazását a 2011. márciusi Képviselő-testületi ülésen határozza meg. Ezzel
egyidejűleg a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel 2008.11.30. napján létrejött Együttműködési
Megállapodás megszüntetését kezdeményezi. A Képviselő-testület a jogviszony megszűnéséig
terjedő időben az Egyesület számára támogatást elsősorban a munkavállalók munkabérére, és
ezek közterheire, másodsorban közüzemi tartozások rendezésére biztosít azzal, hogy a támogatás
végkielégítés, és egyéb – munkaviszony megszüntetésére tekintettel adható – kifizetésekre nem
fordítható.
vagy
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel
létrehozott Együttműködési Megállapodást fenntartja / az alábbi módosításokkal tartja fenn:………
…………………………………………………………………………………………
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kelt Szentgotthárdon, 2011. február 18. napján

Reisinger Richárd
alpolgármester
Ellenjegyzés:
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésére
Tárgy: Polgárőr Egyesület tagjainak elismerése.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Polgárőr Egyesület Szentgotthárd és Szentgotthárd Város Önkormányzata között
2000.
március 30-án létrejött együttműködési megállapodás II/5. pontja alapján az Önkormányzat figyelemmel
kíséri a polgárőrség tevékenységét és anyagi lehetőségei szerint évenként maximum 3 fő polgárőrt (az
elnökség javaslata alapján) tárgyjutalomban részesít (az adómentes juttatási összeg keretén belül).
Az elmúlt években azonban a fentiektől eltérően az a gyakorlat alakult ki, hogy az elnökség által javasolt
polgárőrök pénzjutalomban részesültek, így a 2002., 2004., 2006-2010. évben is fejenként 10.000,- Ft-ot
kaptak a kitüntetési keretből az akkor felterjesztett személyek.
Horváth Tibor, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd Elnökségének titkára 2011. február 21-i kérelmében
(melléklet) tájékoztatást adott arról, hogy az Egyesület idén az alábbi három polgárőr elismerését javasolja:
Bedi Ferenc,
Tóth Ferenc,
Meskó Gábor.
Az Egyesület titkára egyúttal kéri, hogy közülük Bedi Ferenc részére 2011. március 5-én, a Megyei
Polgárőr Közgyűlésen kerüljön átadásra a jutalom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a javaslat megtárgyalását!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd 2010.
évben végzett lelkiismeretes munkáját elismeri, és három tagját, nevezetesen:
Bedi Ferencet (lakcím: Szentgotthárd, Alvég u. 22.),
Tóth Ferencet (lakcím: Szentgotthárd, Alvég u. 40.) és
Meskó Gábort (lakcím: Szentgotthárd, Hunyadi u. 23.)
személyenként nettó 10.000,- Ft (azaz: tízezer forint) pénzjutalomban részesíti a 2011. évi költségvetés
kitüntetési kerete terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Szentgotthárd, 2011. február 21.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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JELENTÉS
a Képviselő-testület 2011. február 23-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:
292/2010. számú képviselő-testületi határozat:

Iktatószám: K-25/2011
Kelt: 2011.02.03.

Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
Huszár Gábor Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A képviselő testület 292/2010 számú képviselő-testületi határozatában megfogalmazott vendégforgalmi
intézkedések kéthavi tapasztalatairól szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Polgármester urat jelen levelünkben.
1.) Nyitvatartási idő változása:
a.) A hétköznapokon az uszoda részleget 06:30-09:00 óra között napi átlagban külső vendég 2
fős, hotel vendég 1,8 fős létszámmal vette igénybe.
A vendégek több alkalommal zavarónak (hangosnak, fegyelmezetlennek) találták a reggeli
órákban zajló iskolai úszásoktatást.
b.) Az élménytér hétköznap10:00 órakor való nyitását a külföldi vendégek azon belül is a
nyugdíjasok és az utazási irodák vezetői kifogásolták, mellyel kapcsolatban a
vendégkönyvbe is került bejegyzés, illetve személyesen és a kérdőíveken is kaptunk erről
visszajelzést.
c.) A melegkonyha 18:00 órai zárásával kapcsolatban főként a hétvégi és ünnepnapokon,
valamint szünidőkben merülnek fel reklamációk, de előfordul hét közben is.
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d.) Pénteki és szombati napokon 21:00 óráig való nyitva tartást átlagosan 24,53 fő /nap
használja ki.
2.) Ár változások hatása:
a.) Az úszójegy árának csökkenését természetesen mindenki pozitívan fogadta.
b.) A gyermekeknek 6 éves korig való ingyenes belépést szintén pozitívan fogadták az érintett
vendégek. A vendég összetétel az intézkedés hatására azonban megváltozott és jelentős
mértékben megnövekedett a kisgyermekek száma. A szentgotthárdi fürdő építészeti
kialakításában és szolgáltatásai lehetőségeit tekintve ( kevés és kicsi gyermekmedence,
játszó szoba, babamama szoba stb. hiánya) nem mondható gyermekbarát fürdőnek.

Törzsvendégeink több esetben reklamációval fordultak felénk, hogy a kisgyermekeket
beviszik a jakuzzikba, pihenőmedencébe, aminek szóvá tétele miatt a személyzet kerül
folyamatos konfliktus helyzetbe a vendégekkel
c.) A nyugdíjas jegy árának 300.- Ft-tal való növekedéséből negatív visszajelzés nem
származott.
d.) A masszázs árak emelkedéséből negatív visszajelzés nem származott.
e.) Az A’la Carte étterem ital, kávé árának emeléséből negatív visszajelzést nem kaptunk.
3.) Szentgotthárdi kedvezmény:
Magát a kedvezményt üdvözölték, de voltak olyan megjegyzések, hogy kaptunk is meg nem is,
mert hétköznapokon, akik dolgoznak, nem tudják kihasználni.
A kedvezmény hatására számszerűen nem tudjuk kimutatni, hogy mennyivel több Gotthárdi lakos
látogat el a fürdőnkbe, mint korábban mivel ezt ezelőtt nem mértük. Személyes tapasztalatok
alapján azonban az a véleményünk, hogy bár látunk új arcokat is, inkább azok jönnek el többször
akik, már korábban is vendégeink voltak. Persze ez egyáltalán nem baj és reméljük, idővel egyre
többen kihasználják a lehetőséget.
A Gotthárdiaknak eladott jegyek 40%-át a karácsony és szilveszter közötti időszakban étékesítettük.
Mivel a kedvezmény hétfőtől-csütörtökig szól a 4 órára szóló és az esti jegyekből vásároltak a
legtöbbet (esti jegyből 32,79% 4 órás jegyből 44,42% az arány).
Összes szentgotthárdi kedvezménnyel értékesített jegyek száma 2010. december 1-től 2011. január
31-ig 430 db, melyből bruttó 620.800.- Ft bevételt számoltunk el és az adott kedvezmény nagysága
is ez az összeg.

Számokban kifejezve a változások hatása 2009-2010 és 2010-2011 azonos időszak összehasonlításával:
Értékesített úszójegyek mennyisége
2009.12.01.2010.01.31

napi jegyek
7 alkalmas bérlet

darabszám
384
25

bruttó bevétel
488 950,00 Ft
198 765,00 Ft

2010.12.01-2011.01.31
különbség
darab
darabszám bruttó bevétel
szám
bruttó bevétel
450 337 500,00 Ft
66 - 151 450,00 Ft
20 105 000,00 Ft
-5 - 93 765,00 Ft
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14 alkalmas bérlet
21 alkalmas bérlet
összesen

10
13

149 940,00 Ft
276 360,00 Ft
1 114 015,00 Ft

10
16

105 000,00 Ft
252 000,00 Ft
799 500,00 Ft

0 - 44 940,00 Ft
3 - 24 360,00 Ft
- 314 515,00 Ft

Átlagosan naponta egy fővel több úszó vendégünk volt, mint a bázis időszakban.

Értékesített családi jegyek mennyisége
2009.12.01.2010.01.31
darabszám

bruttó bevétel

3 fős családi jegy

253 1 662 000,00 Ft

4 fős családi jegy
5 fős családi jegy

228 1 732 600,00 Ft
68
583 800,00 Ft

összesen

3 978 400,00 Ft

2010.12.01-2011.01.31
különbség
darab
darabszám bruttó bevétel
szám
bruttó bevétel
1 862 000,00
247 Ft
-6
200 000,00 Ft
1 234 100,00
151 Ft
-77 - 498 500,00 Ft
27 238 500,00 Ft
-41 - 345 300,00 Ft
3 334 600,00
Ft
- 643 800,00 Ft

A gyermekeknek 6 éves korig való ingyenes belépés következtében csökkenhetett a családi jegyek
darabszáma.
Értékesített gyermekjegyek mennyisége
2009.12.01.2010.01.31
darab
szám
bruttó bevétel
egész napos
gyermekjegy

164

265 371,00 Ft

4 órás gyermekjegy

693

759 470,00 Ft

Esti gyermekjegy

117

101 000,00 Ft
1 125 841,00 Ft

2010.12.01-2011.01.31
darabszám

bruttó bevétel
182 556,00
105 Ft
476 450,00
380 Ft
77 500,00
84 Ft
736 506,00
Ft

különbség
darabszám

bruttó bevétel

-59 -

82 815,00 Ft

-313 - 283 020,00 Ft
-33 -

23 500,00 Ft

- 389 335,00 Ft

A vizsgált időszakban (2010.12.01-2011.01.31. 578 fő 3-6 év közötti gyermek lépett be a fürdőbe.
Megoszlás szerint 214 gyermek a hotelen keresztül (346.680.- Ft eredeti áron), 364 gyermek napi
vendégként (körülbelül 490.000.- Ft eredeti áron).
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Értékesített nyugdíjas jegyek mennyisége
2009.12.01.2010.01.31
bruttó bevétel
darabszám
Nyugdíjas
élményfürdő jegy
Nyugdíjas
élményfürdő és
szauna park jegy

1276 2 718 039,00 Ft
260
965 982,00 Ft

összesen

2010.12.01-2011.01.31
különbség
darab bruttó bevétel
bruttó bevétel
darabszám
szám
2 048 228,00
810 Ft
-466 - 669 811,00 Ft
168 694 554,00 Ft
-92 - 271 428,00 Ft
2 742 782,00
Ft

3 684 021,00 Ft

-558 - 941 239,00 Ft

A nyugdíjas vendégek igen érzékenyen reagáltak a nyitvatartási idő változására. Az érintett korosztály
hétköznapokon reggel kilenc órától veszi igénybe fürdő szolgáltatásait kora délutánig. Többen
megfogalmazták felénk, hogy a nyitvatartási idő ilyen irányú változása miatt más fürdőkben mennek
ezentúl. Ez az értékesített jegyek darabszámában is megmutatkozik. 2009.01.01-2009.11.30 között
9.431 nyugdíjas jegyet, 2010.01.01-2010.11.30 között 9.399 nyugdíjas jegyet értékesítettünk, melyből
szintén levezethető, hogy a jelentős csökkenés a nyitvatartási idő változásának tudható be, melynek
visszaállítása esetén is nagyon nehezen, többlet költséggel és hosszú idő alatt lehet visszahozni az
elveszített vendégeket.

Értékesített masszázsok
2009.12.01.2010.01.31
bruttó bevétel
darabszám
851 4 565 250,00 Ft

2010.12.01-2011.01.31
különbség
darab bruttó bevétel
bruttó bevétel
darabszám
szám
5 251 900,00
842 Ft
-9
686 650,00 Ft

A változások pozitív irányban leginkább a helyi (Gotthárdi kedvezmény) és a környéken (maximum 30 km.
távolságban) élőknek kedveztek (úszójegy árának csökkenése, korai nyitás). Ennek megfelelően az
következő médiákban illetve módon tájékoztattuk vendégeinket:
- Gotthárdi körkép,
- Szentgotthárd hivatalos és nem hivatalos honlapja,
- minden szentgotthárdi háztartásba szórólapot jutattunk el,
- a fürdő honlapja,
- a fürdő hitlevél rendszere,
- Városi tv képújság hirdetése,
- GM belső hitlevél rendszere,
- nagy gyárakba, üzemekbe plakátok kerültek kihelyezésre,
- december 6-án Mikulás várta a gyermekeket, akik 14 éves korig ingyen használhatták a fürdő
szolgáltatásait.
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Melléklet: 1 db vendégkönyvi bejegyzés
Kelt: Szentgotthárd, 2011. február 3.
Tisztelettel:
Boroznaki Éva
mb. fürdőigazgató

Hatósági és Okmányiroda:
1. A körzetközponti jegyző az illetékességi területén székhellyel rendelkező – az adott évben
ellenőrizni tervezett – egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése érdekében éves ellenőrzési tervet
készít és eszerint hatósági ellenőrzést folytat le.
Ennek keretében elkészült 2011. január hóban a körzetközponti jegyző 2011. évre vonatkozó
ellenőrzési terve. Ezzel egyidejűleg a körzetközponti jegyző által készített ellenőrzési tervet a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan végrehajtása és a szolgáltatás biztonsága
érdekében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságokkal, mint települési jegyzőkkel
összehangoltuk, együttműködési megállapodást kötöttünk.
Az ellenőrzési terv és az együttműködési megállapodás 2011. december 31.-ig érvényes.
Jelen beszámolási időszakban 5 fő egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése van folyamatban.
2. A közelmúltban a Rendőrség társhatóságok bevonásával ellenőrizte a Szentgotthárdon alkalmi
rendezvény keretében működő diszkót. A társhatóságok saját hatáskörükben jártak el.
3. A Körmendi Tűzoltóság ellenőrizte Szentgotthárdon az 50 fő feletti befogadóképességű vendéglátó
helyeket (közel 30 vendéglátó üzlet). Néhány kivételtől eltekintve a dokumentációk (tűzoltó
készülék felülvizsgálata, kijárat ellenőrzés, egyéb dokumentációk ) hiányosak voltak. A Tűzoltóság
írásban hívja fel az üzemeltetők figyelmét az észlelt hiányosságok megszüntetésére.
4. A Képviselő-testület döntésének megfelelően benyújtottuk a közfoglalkoztatási pályázatokat. A
Polgármesteri Hivatal készítette el minden pályázó, foglalkoztatást megvalósítóra vonatkozó
pályázatot. A pályázat sikeres volt, a foglalkoztatást megvalósítókkal az önkormányzat szerződést
kötött, a Munkaügyi Központ és a foglalkoztatók közötti hatósági szerződés megkötését követően
lehet benyújtani a munkaerőigényt. A leendő foglalkoztatottakat már kiértesítettük, a foglalkozás
egészségügyi vizsgálatukat megszerveztük. 2011.március 1-től várhatóan 30 bérpótló juttatásban
részesülő kezdi meg a munkát.
5. Február 21-én kerül sor 3 db POS terminál telepítésére az okmányirodában, ezzel megvalósul a
bankkártyás fizetés lehetősége az okmányirodában. Országosan, egységesen a központi
okmányiroda fejlesztésében valósulnak meg a telepítések.
6. Február 22-én tartotta soron következő ülését az Idősügyi Tanács. Megismerhették a város 2011.évi
költségvetését, áttekintették a szentgotthárdi önkormányzati intézmények energetikai állapotát,
továbbá tájékoztatót kaptak a rászorultsági, támogatási, szociális rendszerekről, amelyeket a helyi
rendeleteinkben, koncepcióinkban alakítottunk ki.
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Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
tájékoztatója
2011. január havi információs jelentés

Központja

Szentgotthárdi

Kirendeltségének

Nyilvántartott álláskeresők száma: 845 fő. A regisztrált álláskeresők száma az előző időszakhoz képest
79 fővel nőtt. Tárgyidőszakban 165 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba, 62 fővel többen, mint
az előző időszakban. A belépők összetételét vizsgálva 157 fő volt már korábban nyilvántartott, 8 fő
pedig első ízben került regisztrálásra. Ágazat szerint legtöbben a feldolgozóiparból (60 fő),
vendéglátásból (10 fő) érkeztek. A téli időszakban jellemző, hogy az építőipari és vendéglátó
tevékenységeket folytató cégek megválnak az alkalmazottak egy részétől; a tavaszi időszakban
általában visszaléptetik őket. A nyilvántartott pályakezdők száma 37 fő, 5 fővel csökkent az előző
időszakhoz képest.
Tárgyidőszakban kilépők száma: 86 fő, ez 30 fővel több, mint az előző időszakban. Legtöbben az
együttműködés hiánya (28fő) és önálló elhelyezkedés (26 fő) miatt léptek ki.
Új munkahelyek teremtődése, nagyobb létszámú munkaerőigény: 33 fő álláshely a érkezett az
erdőgazdálkodás területéről, 30 fő álláshely egy munkaerő kölcsönző (gazdasági szolgáltatás) cégtől.
Mt. szerinti csoportos létszámleépítés nem volt. Egyéb csoportos elbocsátásokról nincs tudomásunk.
A beérkező álláshelyek száma (100 fő) az előző időszakhoz képest jelentősen, 71 fővel nőtt. A
beérkezett álláshelyek fele közmunka.
Tárgyidőszakban a legtöbb álláshelyre erdőművelőket kerestek országos közmunka program keretében.
Ezen kívül a munkaerő kölcsönző keresett zalaegerszegi partnercégének gyártósori összeszerelőket,
karbantartókat és minőségellenőröket. A feldolgozó ipari szektorból egy Kft-nek volt nagyobb létszámú
állásajánlata; textilipari lánchurkolókat kerestek. A GM Powertrain-Magyarország Kft. hamarosan
elkezdi a létszámbővítést.
Leggyakrabban keresett állások: segédmunkás (108 fő), eladó (53 fő), takarító (31 fő), felszolgáló
(27 fő), gyártósori összeszerelő (26 fő), varrónő (23 fő), lakatos (20 fő).
Aktív eszközök, szolgáltatások, hatósági tevékenység: a közfoglalkoztatásra folyamatosan érkeznek a
pályázatok és hamarosan az első kifizetések is megtörténnek. A bér jellegű támogatások után is nagy az
érdeklődés, de erre a keretek még nem állnak rendelkezésre, ennek követeztében a START kártya
program különösen népszerű. A szolgáltatások közül az egyéni munka- és képzési tanácsadás, ill. a
rehabilitációs tanácsadás a korábbi évek gyakorlata szerint jól működik.

Műszaki Iroda:
•

A lomtalanítás tervezett időpontjai 2011. május 14. (szombat), illetve 2011. május 21. (szombat).

•

A Vas megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének telefonos tájékoztatása
alapján az idei évben már nem tudnak hozzájárulni a Hársas-tó strand megnyitásához, mivel az
ivóvízvételi és zuhanyzási lehetőség nem biztosított a strand területén. Ezek a jogszabályokban előírt
feltételek az elmúlt években sem tudtuk biztosítani, de az engedély kiadásakor még azon a véleményen
volt a hatóság, hogy ezen feltételek nélkül megnyitott strand egy sokkal megnyugtatóbb megoldást
jelent, mint egy felügyelet nélkül fürdőzés. A jogszabályokban előírt valamennyi feltételt biztosítottuk.
(pl.: kézmosóval ellátott mobil illemhelyek biztosítása, a fürdővíz folyamatos ellenőrzése, állandó
felügyelet, elsősegélynyújtás elősegítése (elsősegélynyújtó hely, vízből mentésre alkalmas vízi jármű
biztosítása) stb.). A telefonon érkezett információról írásban kértünk tájékoztatást a mb. megyei
tisztifőorvostól.
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•

A város területén lévő veszélyes fák (beteg, kiszáradt, egyéb módon veszélyes) kivágására - Kiss János
megbízott önkormányzati erdőgazdálkodó írásos szakvéleménye alapján - megbízást adtunk alpinista
technológiával dolgozó vállalkozónak, aki február végéig elvégzi a kijelölt fák eltávolítását. Kivitelező:
Varga Tibor Zalaegerszeg
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:

0
0
1
2
3
5
0
2
0

Tájékoztató
TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0971 „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a szentgotthárdi III. Béla
Szakképző Iskolában” című nyertes pályázatról
Az Önkormányzat 2008. márciusában pályázatot nyújtott be a TIOP – Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztés támogatása
konstrukcióra, a III. Béla Szakképző Iskola informatikai infrastruktúra fejlesztése (digitális táblák,
projektorok beszerzése) tárgyában.
A pályázat bírálata - az első körben sikertelen központi közbeszerzés miatt - jelentősen elhúzódott. 2010.
áprilisában, költségvetéssel és árajánlatokkal kiegészített formában ismételten be kellett nyújtani a
pályázatot, amely végül az igényelt 9.576.037,- Ft támogatásban részesült. A támogató okirat 2011. február
2-án érkezett meg.
A projekt tartalma:
Beszerzendő
informatikai
eszközök
Tantermi
csomag
Wifi csomag
Alkalmazás
szerver
csomag
Szerver
szoftver
Összesen:

Mennyiség
(db)
interaktív
notebook,
projektor

Egységár (Ft)

Összesen (Ft)

1 040 000

8 320 000

1
1

17 500
350 000

17 500
350 000

1

55 000

55 000

tábla, 8

8 742 500

A projekt 100 %-ban támogatott, önerő biztosítása nem szükséges. Támogatás: 9.576.037,- Ft
Az eszközbeszerzés szállítói finanszírozású projektelem, vagyis a támogatást a Közreműködő Szervezet
közvetlenül az eszközök leszállítójának fogja kifizetni. A kiegészítő projektelemek utófinanszírozásúak. A
projekt lebonyolítását 2011. augusztus 31-ig kell befejezni.
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A projekt költségvetése:
Eszközbeszerzés
Felhasználói képzés
Projektmenedzsment
Nyilvánosság biztosítása
Közbeszerzési eljárással kapcs. költség
Összesen:
2011. február 15.

8.742.500,80.000,353.537,300.000,100.000,9.576.037,- Ft

Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport

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

- 272.952.773,- Ft
56.641.349,- Ft
- 53.166.111,- Ft
- 269.477.535,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 259.388 e/Ft. Ismételten felhívom a T.
Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a bevételek növelésének és
a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség fenntartása érdekében!
Beszámolók, jelentések:
- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat és a Társulás
tekintetében a mérlegjelentést (gyorsjelentés 2010.I.-XII. hó).
- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat tekintetében a
részesedésjelentést.
Adóhatósági munka:
- Elkészítettük, és folyamatosan postázzuk 2011. évi gépjárműadó fizetési kötelezettség teljesítéséhez
a határozatokat.
- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat tekintetében a 2010.
évi ÖNKADO zárási összesítőt.
Az idegenforgalmi adó ellenőrzések tapasztalatairól a Képviselő-testület felé a két ülés közti beszámoló
keretében adunk tájékoztatást.
Ezúton tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy 2010. december és 2011. január hónapokban 2
idegenforgalmi adó beszedésre kötelezett esetében folytatott le ellenőrzést adóhatóságunk. Egyik
adóbeszedésre kötelezett ellenőrzés még folyamatban van, a lezárt vizsgálat során az ellenőrzés adóhiányt
nem állapított meg.
Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:
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SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük és ha
szükséges korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
-

Az 5/2010.(II.25.) rendelet : a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésről
szóló rendelete értelemszerűen módosítást nem igényel.

-

A 6/2010.(II.25.) rendelet: a költségvetéshez kapcsolódó egyes rendeletek módosítása változtatást
nem igényel.

-

A 7/2010.(II-25.) rendelet: az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása miatt változtatás
nem szükséges, más ok miatt a rendelet módosítását előterjesztettük.

-

A 8/2010.(II.25.) rendelet: a lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása a márciusi
képviselő-testületi ülésen kerül változtatásra.

-

A 9/2010.(II.25.) rendelet: a lakások bérletéről szóló rendelet módosítása egyenlőre változtatást
nem igényel.

-

A 10/2010.(II.25.) rendelet: a közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról
és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet módosítása
változtatást nem igényel.

Válasz képviselői felvetésekre:
Vadász József : Lakossági bejelentést követően a zsidai temető melletti 5 t súlykorlátozó KRESZ táblával ellátott
Örökzöld utcában papírfa szállítására kértek útvonal engedélyt a fakitermelést végző vállalkozók. A kiadott
engedélyben köteleztük a vállalkozót az esetleges útkárok helyreállítására.
Dömötör Sándor : A képviselő úr kezdeményezésére, Végvári János r.alezredes úr javaslatára kismértékben
módosításra kerül az Arany János Ált. Iskola előtti forgalom szabályozás. Az Eötvös u, Arany J. u. kereszteződésétől a
Széchenyi u irányába mindkét oldalra „Megállni tilos 100 m hosszan” kiegészítő táblával helyeztetünk el. Az Árpád u,
Arany J. u. kereszteződésétől nézve, az Arany J. u. É-i oldalán levő „Megállni tilos” tábla helyére „Várakozni tilos”
táblát rakatunk. Dömötör képviselő úr javaslatára, a gyermekek biztonságos közlekedésének megkönnyítésére, az
ÖNO ÉK-i sarkától az Arany J. Iskola irányába gyalogos átkelőhelyet fogunk létesíteni.
- A Honvéd utca D-i oldalán (III.Béla Szakképző Iskola előtt) levő útszakaszt javasoljuk bevonni a fizető parkoló
rendszerbe, ami kicsit javíthat a jelenlegi forgalmi helyzeten. Radikálisabb megoldás lehetne a megállás megtiltása az
utca mindkét oldalán, amit az utca lakóira való tekintettel nem javasolunk.
A Deák Ferenc utcai közvilágítási hibát e-mailben jeleztük az üzemeltetést, javítást végző EH-SZER kft-nek.
- A Kossuth L. u, Tompa M. u. találkozásánál levő, közvilágítási lámpát eltakaró diófa ágainak nyesését kivitelezőtől
megrendeljük.
A Kossuth L. u, Tompa Mihály u. kereszteződésénél, a parkoló szélénél található hulladékgyűjtő sziget – véleményünk
szerint - ha nem is ideális, de elfogadható helyen van (egyszer már át lett helyezve a parkoló É-i oldaláról a jelenlegi
helyére).
- A lakásfelújítási feltétellel kiutalt Kossuth L. 25. számú lakás bérlőjét felszólítjuk a vállalt kötelezettségei teljesítésére.
Labritz Béla : A Deák F. u-i volt turistaszálló legutóbbi tulajdonos-váltása 2008. júliusában volt, sajnos az épület
állapotában a tulajdonos-váltás sem eredményezett javulást, - néhány apróbb, a tulajdonos megbízásából, egy helyi
vállalkozó által végzett munkálat: közterületi járda letakarítása, a Sikátor vendéglő felőli bejárati ajtó lezárása;
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elvégzése kivételével - annak ellenére, hogy az új tulajdonos legutóbbi 2009. decemberében kelt levelében
kinyilvánította, hogy 2010. 2. negyedévére intézkedést tesz az állagmegóvási munkák elvégzésére.
Előbbiek következményeként a tulajdonost 100.000.- forint végrehajtási bírság kivetése mellett, új határidő 2011.április 29. - kitűzésével a jogerős, 2009. áprilisában az épület jókarbantartási kötelezettség teljesítése
vonatkozásában kiadott határozat végrehajtására köteleztük.
Jelentés
a Képviselő Testület 2011. február 23-i ülésére.
Tárgy: A Környezetvédelmi Tanácsnok februári beszámolója.
Tisztelt Testület!
Az Önkormányzat a kiemelt célok között 2011. évben is a város környezetvédelmi rendeletének
végrehajtásával, különös tekintettel a hulladékégetővel, a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, a
környezetvédelmi program folyamatos figyelemmel kísérésével foglalkozik.
A fentiek értelmében havi rendszerességgel szeretnék foglalkozni a környezetvédelem valamennyi
területét érintő témával.
Ebben a hónapban olyan problémákat kívánok a Tisztelt Testület elé tárni, ill. azokra a figyelmet
felhívni, amelyeket az idegenforgalmi szezon elejére mindenképpen meg kell oldani, amelyek a lakosság
széles köreinek egyetértésével is találkoznak.
A hulladékégető és a Rába szennyezés kérdése természetesen kiemelt terület, amelyeket állandóan
napirenden kell tartani, azonban most saját portánkon kell rendet tennünk.
Ausztriából érkezik a szemét!
A Rendőrség már 2010-ben dolgozott egy ügyön, amikor is a temető konténerében Ausztriából származó
szemetet helyeztek el. Sajnos ez a fajta import egyre nagyobb méreteket ölt. A város területén a MÜLLEX
által elhelyezett konténerekben és környezetükben egyre nagyobb mennyiségben található osztrák szemét.
A leg elszomorítóbb, hogy ezt olyan magyar állampolgárok hozzák át, akik Ausztriában dolgoznak.
A rábafüzesi városrészen, egyik reggelen tucatnyi gumiköpenyt fedeztek fel a helybeliek.
Egyre terjed az autóbontás, mint virágzó iparág. Szlovéniából és Ausztriából szervezetten, leginkább a
zöldhatáron hozzák be a roncsautókat, azokból eltávolítják mindazt, ami nem fém, amit, legyen az gumi,
vagy műanyag, egyszerűen elégetnek, vagy erdőszéleken, folyóvíz parton, patakmedrekben szórnak el.
A helyzet így tarthatatlan – minden fórumon kérni kell az olyan szervezetek segítségét, melyek ez
ellen tenni tudnak: a rendőrségét, a természetvédelmi őrökét, a közterület - felügyeletét, a
Polgárőrségét. Kezdeményezni kell, hogy a közrenddel és közbiztonsággal foglalkozók egyéb
fórumokon is lépjenek fel ez ellen. Kezdeményezni kell, hogy a az önkormányzat és a szentgotthárdi
civil szervezetek éves együttműködési tervébe kerüljön be a fellépés e jelenség ellen. Ennek
koordinálását el fogom végezni.
Köztisztaság városkép :
Szentgotthárdon az országban szinte elsőként került bevezetésre a szelektív hulladékkezelés, az un.
zöldszigetek létrehozása és most már a lakossági sütőolaj gyűjtése is. Elmondható, hogy mára már, a
lakosság széles köreiben tudatosult, hogy környezetünk védelme kiemelt feladat. 2012 végére várhatóan
elkészül a hulladékudvar is, ahol már minden lakossági szilárd hulladék elhelyezhető lesz.
Az elmúlt időszakban több megkeresés is történt a város tisztaságát, a városképet rontó kérdésekben.
- A Deák Ferenc utcában a volt Turista Hotel épülete életveszélyessé vált. A tetőről lehulló palák a
járókelők testi épségét veszélyeztetik, az épület belseje pedig rágcsáló tanya, az egész komplexum a
város csúfjává vált. A Deák F. úti turistaszálló és más ingatlanokra vonatkozó jogszabály lehetővé teszi,
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hogy életveszélyes állapot megszüntetésére lehet kötelezni a tulajdonost. 1997. évi LXXVIII. Törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről „Az építésügyi hatósági kötelezés” 47.§-a szabályozza
ezt a kérdést egészen addig, hogy az életveszélyessé váló épület akár le is bontatható, illetve az
építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet Építésrendészeti és kötelezési eljárásának szabályai alkalmazhatók. A rágcsálók elterjedése
már közegészségügyi probléma is, ismerve a jelenlegi Kormányhivatal Népegészségügyi Intézetének
munkatársait nagyon hatékonyan fel tudnak lépni az ingatlan tulajdonossal szemben. Természetesen
több épület található a városban, amelyek felújításra szorulnának, ezért fontosnak tartanám, hogy egy
alapos felmérés készüljön ezekről.
- „ Ne koszoljuk a környezetünket, se csikkel, se cukros papírral, se kutyaürülékkel. Ne az legyen a kérdés,
hogy ki szedi össze! Egyáltalán miért könnyebb eldobni, mint három méterrel odébb a kukába tenni? És
miért szükséges a saját kutyánk ürülékébe lépni? Mert lehet, hogy a mai sétáltatásnál nem, de holnap már
a saját kutyájának ürülékébe gázol bele. „
A fenti idézet egy kismamától származik, a probléma megoldása halaszthatatlan.
- Pedagógusok megnyerése az ügy érdekében nagyon fontos lenne. A hatékonyságot és a hangnemet
fontosnak tartom. Ha valami nem kötelező, hanem lehetőség, az sokkal csábítóbb.
Szerintem még a
tantervbe is beépíthető volna, mert gyakorlatias, napi probléma és mindenekelőtt közösségnevelő. Még
szórólapot is tervezhetnének, vagy plakátokat, esetleg rajzversenyt is rendezhetnének ebben a témában
városunk óvodai és iskolai pedagógusai.
Ha a gyerekekkel is sikerül megértetni a problémát, akkor lehetne néhány alkalommal zacskókat
osztogatni leginkább azokon a területeken, ahol a kutyagumi a legnagyobb problémát jelent. Amit egy
gyerek kér és ha a gyerek azt hittel és meggyőződéssel teszi, annak senki nem tud ellenállni. Nem utolsó
sorban a fiatalok nagyon lelkesek tudnak lenni, ha feladatot kapnak. Amikor már a gyerek szólja majd meg
a kutyát sétáltató felnőttet, akkor van remény a változásra.
- Kérni kellene a gyermek- és háziorvosokat, hogy a cél elérését segítsék azzal, hogy részt vesznek a
szemléletformáló foglalkozásokon. Elmondhatnák, hogy nem csak azért probléma a jelenség, mert a cipőt
összekoszolja és undorító, meg büdös, hanem azért, mert számos kórokozó, élősködő lakik ezekben az
ürülékekben. A kicsi gyerek a homokozóban ezeket észrevétlenül is benyalhatja, vagy a ruházatára kerülve
előbb vagy utóbb a tápcsatornába kerülve súlyos bélférgesség okozója lehet.
- Az állatorvosokat, a kutyaeledel forgalmazókat és a Kutyabarátok Egyesületét fel kell kérni, hogy
forgalmazzanak kutyaürülék tárolására alkalmas zacskót, ezzel is segítsék az Önkormányzatot
környezetvédelmi feladatainak ellátásában. Jó megoldás lehetne, ha pl. a kutyaeledelt forgalmazók a
termékkel együtt kínálnák az ürülék tárolására alkalmas zacskót is, esetleg a két terméket együtt
tudnák értékesíteni. Természetesen ennek megvalósíthatósága érdekében lépéseket kell tenni és
megbeszéléseket kell kezdeményezni az önkormányzat részéről.
A propagandamunkában természetesen számítunk a civil szervezetek segítségére is – különösképpen az e
téren már nagy tapasztalattal rendelkező PRONASZ segítségére is.
A szemetelők, környezetszennyezők és a kutyatartók jelentős része szabálysértést követ el ezért akár
százezer Ft büntetés is kiszabható rájuk.
Az embereknek joguk van a tiszta környezethez.
A szemléletformálás és a közösségi összefogás fontos és végre legyen szégyen az, ha valaki szennyezi
a környezetét.
Szentgotthárd 2011. február 14.
Labritz Béla
Környezetvédelmi Tanácsnok

Melléklet : 218/1999. ( XII . 28.) Korm. rendelet
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218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
Köztisztasági szabálysértés
7. § (1) Aki
a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, illetőleg
közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt
helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik,
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen
engedély nélkül lerak, elhelyez, illetőleg nem a kijelölt lerakóhelyen
rak le, vagy helyez el; százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt a
rendőrség, a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre
felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő, valamint a
természeti és védett természeti területen természetvédelmi őr, helyi
jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati
természetvédelmi őr helyszíni bírságot szabhat ki.
Szentgotthárd, 2011. február 16.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2011. február 15-én

CÍME

Szentgotthárd-Farkasfa
településrész
ivóvízminőség-javítása

Szentgotthárd
városközponti Liget
fejlesztése

KIÍRÓ

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

KEOP-2009-1.3.0
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

Városok szövetsége

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

302/2009

273/2007

55.555.555,- Ft
Elfogadott:
55.286.112,- Ft

76.000.000,-Ft

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
Megítélt:
49.757.501,- Ft

-

MEGJEGYZÉS

NYERT
A második fordulóban is.

Ünnepélyes átadó: 2011.április

Projektindítás: 2010.11.03.
Informatikai és orvosi eszközök
beszerzésére már sor került.
5.528.612,- Ft
Kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás kiírásra került.
5.555.555,- Ft

NYERT
A konzorcium vezetője: az Észak3.800.000,- Ft Dunántúli
Környezetvédelmi,
(15.876 Euro) Természetvédelmi
és
Vízügyi
Felügyelőség
Projekt indulása: 2011. január
Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31
2011. február 23-24-én a város
biztosítja
a
helyszínt
a
városakadémia képzésének.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

Szentgotthárdi program 2011. május
9-i Európa Nap.
A projekt iskolai program részében
a SZOI Vörösmarty M. Gimnázium
diákjai vesznek részt.
A 2011. február 11-én, Güssingben
tartott szakértői konferencián Dr.
Reisinger Richárd alpolgármester úr
képviselte a várost.

Szerencsehozó
Négylevelű Lóhere
projekt

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

Kis- és mikrotérségi
oktatási hálózatok és
központjaik fejlesztése

MEGJEGYZÉS

Informatikai
infrastruktúra
fejlesztése a
szentgotthárdi III.
Béla Szakképző
Iskolában

8 tantermi csomag
1 alkalmazás
szerver csomag

Nyert

0,- Ft

NYERT

25.800.000,- Ft

NEM NYERT

9.576.037,- Ft

NYDOP-2010.5.3.1/A
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok
helyzete 2011. február 15-én
CÍME
Lelki egészség
megőrzése

KIÍRÓ
SzlovéniaMagyarország
2007-2013

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
165/2008.

Szentgotthárdi Városi
Gondozási Központ
NYDOP-2009-5.1.1/C 173/2009.
akadálymentesítése
1/2010. (I. 19.) ÖM r.
alapján kiírt Bölcsődék
és közoktatási
Önkormányzati
7/2010. TTh
intézmények
Minisztérium
infrastruktúrális
fejlesztése
SZOI csörötneki óvoda
Kis- és mikrotérségi
oktatási hálózatok és
központjaik fejlesztése

NYDOP-2010.5.3.1/A

TIOP-1.1.1/07/1
Informatikai
Pedagógiai, módszertani
infrastruktúra
reformot támogató
fejlesztése a SZOI
informatikai infrastruktúra
keretén belül
fejlesztés támogatása

1/2010.
fejlesztési T.
Hat

16/2008.
kistérségi Hat.

174.908.-euro
12.807.626.-Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

nyert

8.744.-euro

Nyert

1.921.144.-Ft A kivitelezés befejeződött.
1.487.921.-

5.951.684.Nyert

289.917.-eFt
Nem nyert

Az önerőt
Csörötnek
biztosítja
32.213.-eFt
Ebből:
Sztg. 24.757.eFt
Magyarlak:
7.456.-eFt

Nyert
24.872.500.-Ft

MEGJEGYZÉS

Nem szükséges

Kivitelezés folyamatban.

Nem nyert

Megvalósítása folyamatban.

